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قيود أفراد

1 - عامر ياسر عامر عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2296 ورقم قيد 36631    محل رئيسى  عن بيع سجائر  قطاعى, بجهة محافظة القاهرة 85 شارع الورشه

2 - محمد عبدالفتاح طه موسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2336 

ورقم قيد 36632    محل رئيسى  عن بيع شنط ومحافظ وحزام جلدية, بجهة محافظة القاهرة 36 الممر 36 درب 

ايه -بالدور الرضي - محل 2

3 - محمد وليد محمد عزت محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2346 ورقم قيد 36633    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 55 شارع جسر البحر

4 - خالد عبدالظاهر البهجي عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2358 ورقم قيد 36634    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة فيماعدا الملبس العسكرية واكسسوراتها, 

بجهة محافظة القاهرة 34 ش الموسكي

5 - محمد يحي عبد السلم امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2367 

ورقم قيد 36636    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا ) الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 115 ش منشيية الجمل - محل رقم 2

6 - نسرين بدران نظير مجلع تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2368 ورقم 

قيد 36637    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 8 ح كامل غنيم من جراج البلديه

7 - عبير جمال مهران خطاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2385 

ورقم قيد 36639    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 - 2شارع 

زقاق صبيح من ش سوارس

8 - مجدي ابراهيم ضاحي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2386 ورقم قيد 36640    محل رئيسى  عن تجاره زيوت طعام, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 18 شارع 

حجازى الوسطانى محل رقم 1

9 - منى احمد عباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2394 ورقم قيد 

36641    محل رئيسى  عن توريدات عمومية  ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت ومكينات 

الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن والت التصوير وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 

49 شارع امين النوواى

10 - حساني عصمت حافظ عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2400 ورقم قيد 36642    محل رئيسى  عن ملبس واحذية فيماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 53 ش عبدالخالق وصفي

11 - شادي عزت عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2419 ورقم قيد 36643    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية ومنزلية وتوريدات عمومية وتوكيلت 

تجارية فيماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن, بجهة 

محافظة القاهرة 16 ش محمود عبدا

12 - مكتبة طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2422 ورقم قيد 36644    

محل رئيسى  عن تصوير مستندات فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة موافقة أمنية رقم 29 لسنة 2022 صادرة برقم 4159 بتاريخ 2022/7/21, 

بجهة محافظة القاهرة 7 ش بستان الجيش محل  رقم 23
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13 - عادل شعبان محمد عبدالمعطي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2429 ورقم قيد 36645    محل رئيسى  عن تصليح فرامل ودبرياج وسيرفو, بجهة محافظة القاهرة بلوك 3

مساكن مشروع ناصر من شارع شركات البترول

14 - محمود محمد ادريس عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2430 

ورقم قيد 36646    محل رئيسى  عن تجهيز لحوم ودواجن, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع ذو الفقار

15 - مني الطاهر محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2454 

ورقم قيد 36647    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه ومنزليه لشركات متعدده, بجهة محافظة القاهرة 74 

ش جسر البحر

16 - عبد القادر السيد محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2477 

ورقم قيد 36648    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه وادوات كهربائيه ومنزليه وادوات مطبخ والتوكيلت التجاريه 

والتوريدات العموميه فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 33 ش ابو طاقيه جسر البحر بالدور الرضى مكتب 

رقم 1

17 - نجلء السيد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2490 

ورقم قيد 36649    محل رئيسى  عن مطعم وكافية كيدز ايريا فيماعدا الكمبيوتر والنترنت ومواد الدعاية 

والعلن والبلي استيشن, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع عبدالخالق وصفي

18 - فاطمه جابر أحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2493 

ورقم قيد 36650    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 18 ش مصر والسودان - محل

19 - احمد عيسي شاكر عيسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2506 

ورقم قيد 36652    محل رئيسى  عن توريد انظمه اليكترونيه متقدمه وتوكيلت تجاريه فيما عدا ) اجهزه 

الكمبيوتر والنترنت والطباعه ومستلزماتها والت التصوير ومواد الدعايه والعلن والبلى ستيشن (, بجهة 

محافظة القاهرة 14 ش بهاء زهير الترعه البولقيه - مكتب بالدور الثانى فوق الرضى

20 - نادر شعبان سعيد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2509 ورقم قيد 36653    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت حاتى وكبابجى, بجهة محافظة القاهرة 330 ش 

الترعه البولقيه

21 - محمد فتحى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2518 

ورقم قيد 36654    محل رئيسى  عن بيع ستائر ومفروشات ومكتبه والعاب اطفال واكسسوارات ومستحضرات 

تجميل وميكب واجهزه كهربائيه ومنزليه والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته والنترنت وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلى ستيشن والت التصوير 

وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 30 حاره راتب باشا

22 - احمد اشرف صفوت ابو نوير نور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2548 ورقم قيد 36655    محل رئيسى  عن استيراد وتوريد مهمات المن الصناعي والموازين فيما عدا ) المن 

والحراسه (, بجهة محافظة القاهرة 66 ش حامد عفيفي من ابو الفرج الدور الثالث بالرضي

23 - يماني محمد عبدا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 36656    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة القاهرة 26 ش جزيره بدران

24 - رحمه احمد عبد الحكم نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2551 ورقم قيد 36657    محل رئيسى  عن تجاره ملبس حريمي فيما ماعدا ) الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة d 40 اركاديا مول كورنيش النيل
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25 - جهاد فوزي محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2557 

ورقم قيد 36659    محل رئيسى  عن توريد السجاد واثاث ونجف واجهزة كهربائية ومنزلية فيما عدا اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن وآلت التصوير 

والنترنت, بجهة محافظة القاهرة 27 شارع منية السرج

26 - محمود حسن احمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2570 ورقم 

قيد 36660    محل رئيسى  عن مشروبات ساخنه ومياه غازيه فيما عدا المشروبات الكحوليه وفيما عدا الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القاهرة 249 ش الترعه البولقيه

27 - محمد احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2575 ورقم قيد 36661    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 1 مكرر شارع يوسف 

باشا سليمان

28 - هانى داود متى شاروبيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2585 

ورقم قيد 36662    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت 

والطباعه ومستلزماتها والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلى ستيشن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 15 

ش محمد رفعت الدور الرضى محل 1

29 - مهيتاب طه محمود محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2596 ورقم قيد 36663    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 76 ش قبلى القراقول

30 - ادهم حمدى سنوسى عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2598 

ورقم قيد 36664    محل رئيسى  عن شحن سريع ) بضائع ( بعد الحصول على  موافقه وزاره النقل وبعد 

الحصول على التراخيص  اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 ح جاد بين الجناين شقه

31 - بهاء نعيم عشم ا ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2610 

ورقم قيد 36666    محل رئيسى  عن كافتريا وكافية دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة 53 ش عبدالخالق 

وصفي

32 - مينا عماد طلعت بسخرون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2613 

ورقم قيد 36667    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحية والمواتير وفلتر ولوازمها بالعمولة فيماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت ومواد الدعاية والعلن ومكينات الطباعة والحبار والبلي استيشن والت التصوير, بجهة 

محافظة القاهرة 29 ش راغب باشا محل رقم 9

33 - عبد الحميد عبدالمحسن عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2619 ورقم قيد 36668    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات التجميل, بجهة محافظة القاهرة 430 ش 

بورسعيد الدور الثالث امام السانسير

34 - شامل اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2633 ورقم قيد 36669    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول فيما ماعدا خطوط المحمول بعد الحصول 

علي  التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 172 ش محمد علي من ش القلعه - الدور الرضي - 

محل 1

35 - عماد شحاته صديق فارس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2637 

ورقم قيد 36670    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع طور سينا

36 - نرمين محفوظ شوقي سعد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2651 

ورقم قيد 36671    محل رئيسى  عن تاجير اجهزة سماعات ديجيهات فيما ماعدا ) تنظيم الحفلت والمؤتمرات 

(, بجهة محافظة القاهرة 23 بحر القرقول - شقه 2 بالدور الثاني
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37 - احمد عبدالمنعم محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2652 

ورقم قيد 36672    محل رئيسى  عن انظمة الطفاء, بجهة محافظة القاهرة 72 شارع جمال عبدالناصر ارض 

الشركة الشربية

38 - مايكل نصيف غالي ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2653 

ورقم قيد 36673    محل رئيسى  عن مطعم وكافية بدون النترنت, بجهة محافظة القاهرة 17 ش احمد بدوي - 

محل 5

39 - مرفت عصام حامد طه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2654 ورقم قيد 36674    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 4 حاره احمد مصطفى من ش علء الدين -الرضى والتانى بعد الرضى

40 - مارى العازر فخرى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2663 

ورقم قيد 36675    محل رئيسى  عن تنمية موارد بشرية لغات وكمبيوتر فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة )موافقة امنية رقم 153 لسنة 2021 صادرة برقم 3800 بتاريخ 2022/7/17 

(, بجهة محافظة القاهرة 156 شارع الترعة البولقية -3

41 - منه ا طارق محمد محمود الكيال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2681 ورقم قيد 36676    محل رئيسى  عن اتيليه وازياء للموضه, بجهة محافظة القاهرة 83 ش ابو طاقيه 

جسر البحر

42 - آمر محمد البربري زكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2689 ورقم قيد 36677    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية وتوريدات فيماعدا اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والنترنت وماكينات الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن والت التصوير 

وتوريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة 47 شارع راتب باشا
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فروع الفراد

1 - الهوارى لللكترونيات  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   2345 ورقم قيد   25665  محل فرعى  عن 

تجارة قطع غيار اجهزة كهربائية واستيراد دون الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

محل رقم 1 بالعقار رقم 174 شارع التحرير باب اللوق

2 - ماهر محمود السيد محمد محاريق  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2466 ورقم قيد   34526  محل 

فرعى  عن مطبعة فيما عدا الملبس العسكرية و النترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقه امنيه رقم 159 لسنة 2021 الصادرة برقم 3804 بتاريخ 2022/7/17  

بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة رقم 2 مدخل 1 بلوك 100 مساكن الزاوية الحمراء

3 - منى رمزى جرجس ميخائيل  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   2528 ورقم قيد   33344  محل فرعى  

عن بيع ادوات منزلية وهدايا  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / عقار رقم 16 ش مسره - محل رقم 1

4 - اسحق عيسى صبحي معوض  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   2577 ورقم قيد   35758  محل فرعى  

عن اضافة نشاط صيانة السيارات والمقطورات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 264 شارع شبرا

5 - وائل عادل عدلى فرج  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   2581 ورقم قيد   36585  محل فرعى  عن بيع 

ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها وبيع خضار وفاكهة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

32 شارع المستشفي

6 - بهاء نعيم عشم ا ناروز  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   2644 ورقم قيد   36666  محل فرعى  عن 

كافتريا وكافية دون النترنت  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 17 بمول المقام بالقطعه رقم 13 

/ S 3 المنطقه الثالثه الحي الثاني التجمع الخامس

قيود الشركات

1 - عمر سيد حسن محمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

2380 ورقم قيد  36638    مركز عام  عن المقاولت العموميه  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1 يمين 

المدخل الكائنه بالعقار رقم /17 طه السيوفى السكاكينى

2 - احمد يحيي  وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    2505 

ورقم قيد  36651    مركز عام  عن ادارة المنشأت التعليمية فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 18 لسنة 2022 صادرة برقم 4550 بتاريخ 2022/7/28  بجهة 

محافظة القاهرة 145 أ شارع شبرا

3 - ورثه المرحوم / محمد حسن - مديحه مصطفي عبدالرحمن وشركاها شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    2554 ورقم قيد  36658    مركز عام  عن مطبعه كروت افراح بصمه 

فيما ماعدا ) اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه ( بموافقه امنيه رقم  3 الصادر برقم 4265 بتاريخ 2022/7/21  بجهة محافظة 

القاهرة بالعقار رقم 4 ش الهنا متفرع من ش امام العبد - مطبعه

4 - جوزيف فهيم سليمان وشركاه شركة  رأس مالها 8,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

2603 ورقم قيد  36665    مركز عام  عن بيع ادوات وملبس رياضيه فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة 84 ش شبرا
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فروع الشركات

1 - شركة / عامر سالم عامر وشريكه   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2362 ورقم قيد   36635   

فرعى  عن مقاولت عموميه اعمال متكامله والقيام بكافة اعمال التوريدات الكهربائيه وتشتمل المعدات والمهمات 

والدوات الكهربائيه بكافة انواعها  بجهة محافظة القاهرة شقة 64 الدور السادس ابراج المل برج 96 طريق 

التوستراد المعادي الجديدة ويديره عامر سابم عامر

2 - الطاهر للمقاولت   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2362 ورقم قيد   36635   فرعى  عن 

مقاولت عموميه اعمال متكامله والقيام بكافة اعمال التوريدات الكهربائيه وتشتمل المعدات والمهمات والدوات 

الكهربائيه بكافة انواعها  بجهة محافظة القاهرة شقة 64 الدور السادس ابراج المل برج 96 طريق التوستراد 

المعادي الجديدة ويديره عامر سابم عامر

3 - الطاهر للمقاولت   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2362 ورقم قيد   36635   فرعى  عن 

مقاولت عموميه اعمال متكامله والقيام بكافة اعمال التوريدات الكهربائيه وتشتمل المعدات والمهمات والدوات 

الكهربائيه بكافة انواعها  بجهة محافظة بنى سويف منشاة الشركـة/مركز ناصر/ملك/عامر سالم عامر

4 - شركة / عامر سالم عامر وشريكه   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2362 ورقم قيد   36635   

فرعى  عن مقاولت عموميه اعمال متكامله والقيام بكافة اعمال التوريدات الكهربائيه وتشتمل المعدات والمهمات 

والدوات الكهربائيه بكافة انواعها  بجهة محافظة بنى سويف منشاة الشركـة/مركز ناصر/ملك/عامر سالم عامر

5 - عبدا عرفه وشركاه   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    2559 ورقم قيد   306   فرعى  عن 

استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة بالعنوان / 23 شارع دوليتان

6 - عبدالفتاح متولى عبدالفتاح وشركاه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    2623 ورقم قيد   28818   

فرعى  عن أضافه نشاط الستيراد والتصدير  فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتوريدات 

العمومية وجرش وغربلة وفرز وتعبئة حبوب وبقوليات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 5 

عمارة 78 محلية 8 الحي الول
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 محو - شطب

1 - عزت سالم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   18883 قيد فى 10-09-2001 برقم ايداع  1763 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى للوفاه

2 - محمد حامد عيد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19324 قيد فى 25-03-2002 برقم ايداع  565 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

3 - محمد عبد الرحمن حسن عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29497 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع  

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

4 - راجح لوندى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   14627 قيد فى 06-11-1997 برقم ايداع  2280 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة

5 - عفاف رفعت حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   21347 قيد فى 28-04-2004 برقم ايداع  774 وفى تاريخ  

09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك التجاره

6 - هناء حنين فرج حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26748 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع  1396 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

7 - عزيزه محمد حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34968 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع  17 وفى 

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

8 - محمد سعيد رشاد المغازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36522 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع  1365 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

9 - امير ادوار جوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17040 قيد فى 09-11-1999 برقم ايداع  2140 وفى 

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

10 - ولء كرم كامل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28409 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع  2427 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

11 - ولء كرم كامل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28409 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع  1246 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

12 - انسى احمد محمود زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   22854 قيد فى 26-10-2005 برقم ايداع  

2248 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

بسبب الوفاه

13 - محب يوسف شنودة شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   29479 قيد فى 20-01-2016 برقم ايداع  211 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره

14 - سعيد وديع باسيليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   9897 قيد فى 17-05-1993 برقم ايداع  498 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

15 - ناجى بديع انيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21676 قيد فى 18-08-2004 برقم ايداع  1588 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة

16 - فهيم سليمان سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3218 قيد فى 13-12-1986 برقم ايداع  1689 وفى تاريخ  

18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى

17 - رامى فايز فلتس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   32530 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  3154 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

18 - جندى لبيب جندى تدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   24866 قيد فى 26-07-2007 برقم ايداع  1479 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب 

الوفاه
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19 - ابراهيم حلمى ابراهيم بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24065 قيد فى 04-10-2006 برقم ايداع  

2562 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك 

التجاره

20 - شريف ظريف لطفي لطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28300 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  3296 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع نهائيا

21 - اسامة اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   35331 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  

1758 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

بسبب ترك التجاره

22 - محمد صلح شاهين محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33681 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  

2808 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

بسبب ترك التجاره

23 - نعيم نسيم ميخائيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   35624 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  512 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب 

ترك التجاره

24 - فرج انور كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   2579 قيد فى 27-07-1986 برقم ايداع  974 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - وليد جمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16567 قيد فى 16-06-1999 برقم ايداع   1117 فى 

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

2 - عبدالناصر عبدا محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29349 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع   

2827 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - عبدالفتاح السيد مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم   1905 قيد فى 11-02-1986 برقم ايداع   229 فى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - فر عبد ا فهمى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   35280 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   1515 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد ناجح فوزى ميرغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   31925 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع   2592 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - سامح كامل حناوي حناا تاجر فرد سبق قيده برقم   36529 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   1394 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد صبحى رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33858 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع   3333 

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

8 - مصطفى أحمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30511 قيد فى 31-08-2016 برقم ايداع   

2802 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

9 - عادل مكرم عبود بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم   23458 قيد فى 18-05-2006 برقم ايداع   1119 فى 

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

10 - فاطمه جابر أحمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36650 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   2493 فى 

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

11 - على محمد دسوقى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   8947 قيد فى 12-02-1992 برقم ايداع   299 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

12 - محمود عزالرجال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28322 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع   

2169 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - شهاب محمد عبد الحميد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   30917 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع   

3853 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - مينا مرقس فؤاد فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   36490 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   1176 فى 

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

15 - حسين سعيد حسن حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   31644 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع   1707 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - طه السيد عبد العليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   35298 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   1585 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - احمد سعيد محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   33829 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

3249 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - الصياد للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   26595 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع   684 فى تاريخ  

29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - كريستين سعيد جيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   36463 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   

1028 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - محمد كامل بكير منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   23544 قيد فى 05-06-2006 برقم ايداع   1325 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

21 - خالد سعيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   32221 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع   3540 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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22 - محمد عربى محمد سقيطه تاجر فرد سبق قيده برقم   33521 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع   2434 

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

1 - اسماء حلمى على جادالحق تاجر فرد سبق قيده برقم    9309 قيد فى 16-07-1992 برقم ايداع    1090 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان / شارع ابراهيم 

النجولى من ش محمد عبد الرازق ميت حلفا قليوب بملك اسماء حلمى على جاد الحق

2 - الهوارى لللكترونيات تاجر فرد سبق قيده برقم    25665 قيد فى 11-06-2009 برقم ايداع    1218 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل رقم 1 بالعقار 

رقم 174 شارع التحرير باب اللوق

3 - سيد عادل السيد عبدا غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    35992 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

3293 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 5 

بالدور الرضي مبني المركز التجاري فرست مول 1 ش الهرم كفر طهرمس

4 - حمزه حسين عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    15538 قيد فى 09-08-1998 برقم ايداع    1437 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 392/  ش الترعه 

البولقيه

5 - هانى راشد حبيب عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    31817 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

2230 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 ش دقى 

من المنتزه

6 - جرجس نعيم ابراهيم حمامي تاجر فرد سبق قيده برقم    34609 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /3 ش 

اليرارات محل رقم 5 و 6 ش زين العابدين الخلفاوي

7 - ولء كرم كامل حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    28409 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع    2427 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن / 264 ش شبرا

8 - ماهر محمود السيد محمد محاريق تاجر فرد سبق قيده برقم    34526 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

997 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة رقم 2 

مدخل 1 بلوك 100 مساكن الزاوية الحمراء

9 - جرجس فرج كرم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    36246 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    4315 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 19 ش اسكاروس

10 - منى رمزى جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    33344 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    

1919 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / عقار رقم 

16 ش مسره - محل رقم 1

11 - رامي فايز فلتس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    32530 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    4375 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ش صائم 

الدهر مع الغائه كفرع

12 - رامي فايز فلتس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    32530 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    4375 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 11 ش 

صائم الدهر

13 - اسحق عيسى صبحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    35758 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    

1165 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 264 

شارع شبرا

14 - اميرة ابراهيم فهمى عازر تاجر فرد سبق قيده برقم    35867 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع    

1920 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 15 ش 

عمر بن الخطاب من ترعه الجلء

15 - وائل عادل عدلى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    36585 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    1930 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 32 شارع 

المستشفي
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16 - باسم صموئيل عجيب اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم    25069 قيد فى 02-01-2008 برقم ايداع    21 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الرئيسي الخر / ورشة صناعية 

رقم 15 مرحلة 2 مجمع ب بالمجمعات الصغيرة و المتوسطة بالمنطقة الجنوبية

17 - شريف ظريف لطفي لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    28300 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح / 16 ش علء الدين ارض الطويل )مع الغاءه كفرع (

18 - شريف ظريف لطفي لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    28300 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /16 

ش علء الدين ارض الطويل شبرا )اصبح مركز رئيسي(

19 - عزت الشحات مبروك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33518 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    

2417 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 ش 

متولى عفيفى شقه رقم 1 بالدور الرضى

20 - بهاء نعيم عشم ا ناروز تاجر فرد سبق قيده برقم    36666 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    2610 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 17 بمول 

المقام بالقطعه رقم S 3 / 13 المنطقه الثالثه الحي الثاني التجمع الخامس

21 - الصياد للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    26595 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع    684 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 17 ش الخليج 

المصري

22 - الصياد للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    26595 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع    684 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / 7 ش 

حسين يوسف الميريه البلد

23 - عبدالحكيم عباس السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16416 قيد فى 05-05-1999 برقم ايداع    

809 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش حجازى الغربى

24 - عبدالحكيم عباس السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16416 قيد فى 05-05-1999 برقم ايداع    

809 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 83 شارع ترعه جزيره  بدران ار

25 - محمد كامل بكير منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    23544 قيد فى 05-06-2006 برقم ايداع    1325 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2ش الشرطة بجوار قسم شبرا الخيمة 

ثان بملك / ابراهيم محمد ابراهيم

26 - عبدالحكيم عباس السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24755 قيد فى 22-05-2007 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 83 شارع ترعه جزيره  بدران ار

27 - هشام سامى ابراهيم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    27571 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع    532 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف بياض العرب - وحدة رقم 56 بقطاع 

الصناعات الهندسية - المنطقة الصناعية - ملك / الهيئة العامة للتنمية الصناعية

28 - ريمون عيد عطيه مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    35125 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    909 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 9 حاره نصير
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النشاط

1 - ممدوح محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30393 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    2461

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) فيما عدا توريد اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار وتوريد العماله (

2 - عماد عطيه ناشد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  36372 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    415وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / كوفى شوب

3 - نمير نعيم كريم ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم  32452 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع    4125وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

4 - محمود احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  35679 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    796وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات وتجارة خردة

5 - رضوى عز الدين منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30998 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    

4118وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع اخشاب ديكورات سي ال سي

6 - نجيب مهني ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8867 قيد فى 20-01-1992 برقم ايداع    135وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش فيما 

عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه رقم 26 سنه 2022 الصادرة برقم4157 

بتاريخ 2022/7/21

7 - محمد ناجح فوزى ميرغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  31925 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    2592

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 مجموعه 6

8 - حسن لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  36468 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    1065

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع وتوريد قطع غيار سيارات 

وبطاريات جديده

9 - نجلء ابوالفتوح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36166 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    4049وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ادوات منزليه فيما عدا اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت ومواد الدعايه والعلن والبلى ستيشن

10 - عماد سليمان بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  14878 قيد فى 24-01-1998 برقم ايداع    125وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

11 - منى رمزى جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  33344 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    

1919وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع ملبس حريمي فيما عدا ) 

الملبس العسكريه واكسسوارتها (

12 - وائل عادل عدلى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  36585 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    1930وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط /بيع خضار وفاكهة

13 - محمود عزالرجال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28322 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع    

2169وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقله وبقاله وبيع مواد غذائيه

14 - عمر مختار عبد الحميد الطيبى تاجر فرد سبق قيده برقم  35602 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع    

379وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صيانه معدات والكلركات وتوريدها 

وقطع غيارها فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعه ومستلزماتها والحبار 

والبلى ستيشن وتوريد العماله ومواد الدعايه والعلن

15 - محمد محمود محمد محمود حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  34451 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    

768وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقاري

16 - شريف ظريف لطفي لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  28300 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع    2049

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره القمشه
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17 - عزت الشحات مبروك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33518 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    

2417وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب لصيانه ماكينات التصوير / فيما عدا اصدار 

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

14 صادر 3886 تارريخ 2022/7/18

18 - سلفيا كمال حليم عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36346 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    220

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات هدايا ودعايه واعلن فيما 

ماعدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 12 لسنه 2022 صادره برقم 3885 بتاريخ 18 / 7 / 2022

19 - محمود ابو الحسن حسنين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31529 قيد فى 18-04-2017 برقم ايداع    

1314وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات العموميه فيما ماعدا ) 

اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والحبار ومستلزماتها ومواد الطباعه والبلي استيشن (

20 - محمد كامل بكير منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  23544 قيد فى 05-06-2006 برقم ايداع    1325

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الملبس الجاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية 

واكسسوارتها( وتجميع وصيانة طلمبات ضخ البنزين والسولر والسوائل

21 - عبدالحكيم عباس السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24755 قيد فى 22-05-2007 برقم ايداع    992

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط استيراد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته

22 - خالد سعيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  32221 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    3540وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد والتصدير فيما ماعدا ) المجموعه 19 

بالفقره 36 من المجموعه 6 (

23 - ابراهيم محمد عبدالحميد هللى تاجر فرد سبق قيده برقم  32369 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع    

3900وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /  الستيراد والتصدير فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19

24 - هشام سامى ابراهيم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  27571 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع    532وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة وتصنيع الدوات واللوازم الكهربائية 

وتصنيع اللوحات الكهربائية بكافة انواعها ومقاستها

25 - علي توني أحمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  28661 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع    688وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31644 وتم ايداعه بتاريخ   

23-05-2017  برقم ايداع 1,707.000 الى : اضافه سمه تجاريه / رويال للتجاره

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16567 وتم ايداعه بتاريخ   

16-06-1999  برقم ايداع 1,117.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ كوينز للتجاره

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29691 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2016  برقم ايداع 728.000 الى : الغاء السمه التجاريه / تتشرومبي اثنيسوس

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35679 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2021  برقم ايداع 796.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة الحمد للتوريدات وتجارة 

الخردة

5 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36646 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 2,430.000 الى : اضافة سمة تجارية / اورما

6 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36235 وتم ايداعه بتاريخ   

25-11-2021  برقم ايداع 4,276.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه الزوزو ستور 

لمستحضرات التجميل

7 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36662 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2022  برقم ايداع 2,585.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / جنرال كوميرس

الشخاص

1 - عزه عبدالرحمن محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35280 وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-28 

برقم ايداع    1515تم التأشير فى تاريخ   28-09-2020   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - تعديل السم التجاري ليصبح / ماري موسي امين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    14871 قيدت فى 

21-01-1998 برقم ايداع   110 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه

2 - شركه مستشفى الدكتور  سامى سركيس كراسى   شركة سبق قيدها برقم    13386 قيدت فى 

24-11-1996 برقم ايداع   2431 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه من 

السجل التجاري واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته

3 - مدحت يوسف حنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    23565 قيدت فى 08-06-2006 برقم ايداع   

1374 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه ومحوها نهائيا واستلم كل شريك 

كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من  السجل التجارى نهائيا

4 - شركة مصطفى محمد مصطفى وشريكه ناصر محمد مصطفى   شركة سبق قيدها برقم    25018 قيدت فى 

28-11-2007 برقم ايداع   2234 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه من 

السجل التجاري واستلم كل شريك كافه مستحقاته وحقوقه

5 - شركة العبقري المصري   شركة سبق قيدها برقم    25225 قيدت فى 13-09-2009 برقم ايداع   1821 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لفسخ الشركة

6 - نعمان زناتى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    25225 قيدت فى 30-04-2008 برقم ايداع   757 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة

7 - نعمان زناتي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    25225 قيدت فى 13-09-2009 برقم ايداع   1821 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لفسخ الشركة

8 - اسامه مجدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    12330 قيدت فى 12-06-2004 برقم ايداع   1124 

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

9 - المركز الدولى للتوكيلت الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    12330 قيدت فى 12-06-2004 برقم ايداع   

1124 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

10 - جرجس نخيل عيسى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    15835 قيدت فى 09-11-1998 برقم ايداع   

2054 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه ومحوها نهائيا واستلم كل شريك 

كافه حقوقه ومستحقاته

11 - ايمن ميخائيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    18113 قيدت فى 27-11-2000 برقم ايداع   2253 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

12 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمد شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    18753 قيدت فى 

24-07-2001 برقم ايداع   1442 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من 

السجل التجارى

13 - ناصر وليم ميخائيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29485 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع   

225 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى

14 - محمد عاطف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    33994 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع   3674 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه ومحوها نهائيا  واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

15 - سهير عدلي سعيد لوقا وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    27850 قيدت فى 18-12-2013 برقم ايداع   

2015 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسح الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى نهائيا

16 - اشرف رشدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16833 قيدت فى 15-09-1999 برقم ايداع   1710 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته 

لذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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رأس المال

1 - مصطفى عبدالرازق محروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14858 قيدت فى 19-01-1998 برقم 

ايداع    94وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - طارق محمد سيد همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9140 قيدت فى 28-04-1992 برقم ايداع    

676وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

3 - عاطف محمد دسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12882 قيدت فى 15-06-1996 برقم ايداع    

1113وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

4 - سامح منير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15597 قيدت فى 26-08-1998 برقم ايداع    1541وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000
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العناوين

1 - علء الدين مصطفى امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18475 قيدت فى 06-05-2001 برقم ايداع    

776وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 27 شارع 

البطايحى

2 - تعديل اسم الشركة ليصبح  القمحاوى للتعبئة والتغليف والتجارة شركة سبق قيدها برقم     12598 قيدت فى 

26-03-1996 برقم ايداع    474وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تصحيح العنوان ليصبح / 124 ش شركات البترول الدور الرضي

3 - سيد فاروق احمد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36624 قيدت فى 26-07-2022 برقم ايداع    

2218وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / عنبر بالدور 

الول علوي - 15 ش البلستيك

4 - سيد فاروق احمد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36624 قيدت فى 26-07-2022 برقم ايداع    

2218وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع / بالعنوان مبني مكون 

من ثلث طوابق- ش البلستيك من ش 135 تاروبين - عزبه الجوهري

5 - جاد بدرى عبد الراضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30073 قيدت فى 17-05-2016 برقم ايداع    

1774وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل مفر الشركه ليصبح / شقه 

رقم 701 - الدور السابع - بالعقار رقم 2 عمارات شركه التعمير - كورنيش النيل

6 - تعديل السم التجارى ليصبح / سامى حبشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12330 قيدت فى 

17-12-1995 برقم ايداع    2093وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع الكائن بالعنوان 6 ش البهاء زهير متفرع من ش الترعة البولقية

7 - عبدا عرفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     306 قيدت فى 06-08-1984 برقم ايداع    320وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة بالعنوان / 23 شارع دوليتان

8 - عبدا عرفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     306 قيدت فى 06-08-1984 برقم ايداع    320وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 13 شارع دولتيان

9 - عبدالفتاح متولى عبدالفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28818 قيدت فى 05-08-2015 برقم ايداع    

1351وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 5 

عمارة 78 محلية 8 الحي الول

10 - زين لمعى مرجان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27638 قيدت فى 27-04-2006 برقم ايداع    780

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5ش. الشهيد احمد وصفى المقامه على 

القطعه 41 مربع 306 الشقه رقم 4 بالدور الثالث بعد الرضى تقسيم الماظه

11 - زين لمعى مرجان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27638 قيدت فى 27-04-2006 برقم ايداع    780

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المركز العام  للشركة 

ليصبح/الشقة  رقم 17 بالدور السادس بعد الرضى بالعقار المسمى ) البرج( الكائن على القطعة رقم  ) 282( 

حوض سعادة رقم )8( شارع الخليج المصرى - قسم الخصوص - قليوبية

12 - سامح منير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15597 قيدت فى 26-08-1998 برقم ايداع    1541وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي ليصبح / 8 ش حسن 

شراره من ش عبد العزيز عيسي - خلف مدرسه المنهل - الحي الثامن - المنطقه التاسعه
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13 - ادوارد ميلد سليمان وشريكة شركة سبق قيدها برقم     29360 قيدت فى 29-12-2015 برقم ايداع    

2851وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديلعنوان مقر الشركه ليصبح / 

الدور الرضي الداري بالعقار رقم 29 ش جامع ابو الفضل

14 - وائل حسين سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31751 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع    

2012وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان مقر الشركه ليصبح / 

الوحده بالدور الثالث بالعقار رقم 4 ش ابو ذر العقاري النقطه القديمه ابو زعبل وبذلك يتم نقل القيد لمكتب سجل 

تجاري القليوبية ومحوه من مكتب سجل تجاري شمال القاهرة

15 - وائل حسين سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31751 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع    

2012وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان مقر الشركه ليصبح / 

الوحده بالدور الثالث بالعقار رقم 4 ش ابو ذر العقاري النقطه القديمه ابو زعبل وبذلك يتم نقل القيد لمكتب سجل 

تجاري القليوبية ومحوه من مكتب سجل تجاري شمال القاهرة

النشاط

1 - أولد عطا يوسف لعمال الخراطة والتزان الديناميكى ) يوسف عطا يوسف وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     

8677 قيدت فى 14-11-1991 برقم ايداع    1889 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط / التوكيلت التجاريه الي النشاط الرئيسي للشركه وتعديلته

2 - هانى فايز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30872 قيدت فى 27-11-2016 برقم ايداع    3733 وفى 

تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل نشاط الشركه من التوريدات العموميه ليصبح / مهمات 

المكاتب والتوريدات العموميه فيما عدا  اجهزه الكمبيوتر  ومستلزماته وتوريد العماله ومستلزماته ومواد الدعايه  

والعلن والطباعه والبلى ستيشن والت التصوير الفوتوغرافى والفيديو

3 - أسعد محمد سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26413 قيدت فى 06-01-2011 برقم ايداع    23 وفى 

تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل /حذف نشاط الستيراد والتصدير

4 - سامح منير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15597 قيدت فى 26-08-1998 برقم ايداع    1541 وفى 

تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / المقاولت العامه - والتوريدات 

العامه- والستيراد والتصدير - والتوكيلت التجاريه فيما ماعدا ) توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات 

الطباعه والحبار ومواد الدعايه والعلن ( وفيما يخص الستيراد فيما ماعدا ) المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (

الكيان القانونى

1 - رفعت وليم يوسف ثالوث وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6057 قيدت فى 04-03-1989 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  24-08-2022    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  , 18753   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-07-2001 برقم ايداع    1442 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / محمد شعبان وشريكه

2 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14871   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-1998 برقم ايداع    110 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / ماري موسي امين 

وشركاها

3 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31801   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-07-2017 برقم ايداع    2155 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / طارق محمود عبداللطيف 

وشريكيه

4 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14743   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-12-1997 برقم ايداع    2537 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ عاطف يعقوب وشريكته

5 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6057   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-1989 برقم ايداع    291 الى   رفعت وليم يوسف ثالوث وشركاه
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الشخاص

1 - حاتم  حسين يوسف  الزاهد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4183   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1987 برقم ايداع   897 تم التأشير فى تاريخ 19-04-1992  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح / 

للسيد / حسين يوسف مصطفي والسيد / حاتم حسين يوسف  منفردين او مجتمعين ولهما الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع نقدا وبشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي الشيكات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

ولهما الحق منفردين او مجتمعين في بيع السيارات لي طرف من اطراف الشركة او لنفسيهما او للغير ولهما 

الحق في بيع والتصرف في اصول الشركة وممتلكاتها ورهنها والقتراض بضمانها والتوقيع علي جميع العقود 

بكافة العقود بكافة انواعها بشرط ان تكون التصرفات الصادرة منها باسم الشركة وضمن غرضها ولهما الحق في 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2 - احمد محمد عبد المولي بدر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15597   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1998 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1998  بــ :  خروج كل من السيد / اسامه 

المعتز بال حمدي والسيد / سامح منير نصيف تادرس الشركين المتضامنين وذلك بعد استلمهم كافه حقوقهم 

ومستحقاتهم

3 - ناهد محمد عبد المنعم عبد التواب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15597   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1998 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1998  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

لتصبح للشركاء الربعه / مجتمعين او منفردين ولهم كافه الصلحيات لداره الشركه ولهم مجتمعين او منفردين 

حق التوقيع علي كافه العقود وتمثيل الشركه امام الهيئات والجهات الحكوميه وغير الحكوميه المختلفه وهيئات 

القطاع العاك والخاص وتمثيل الشركه امام مختلف النقابات والتحادات ولهم مجتمعين او منفردين حق ابرام 

العقود والمشارطات باسم الشركه وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه 

ولمصلحتها وتعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين في ذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

4 - وائل صبحى ابراهيم شعبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15597   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1998 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1998  بــ :  

5 - نجلء  حسين محمود  عويس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15597   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1998 برقم ايداع   1541 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1998  بــ :  

6 - علء الدين مصطفى امام عامر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18475   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2001 برقم ايداع   776 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2001  بــ :  خروج شريك موصى مذكور اسمه 

بالعقد / رفع الوليه عن عدد 2 شركاء موصيين مذكور اسمائهم بالعقد وذلك لبلوغهم السن القانونى / انضمام 

شريك موصى مذكور اسمه بالعقد
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7 - شريف عاطف عباس خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17760   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   1417 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2014  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح لكل  من المهندس / شريف عاطف عباس خليل والمهندس / محمد محمد عربي إبراهيم مجتمعين أو 

منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة , وبإتفاق الشركاء بشأن التصرفات القانونية للنفس أو للغير 

من رهن وبيع وتنازل وشراء عقارات الشركة وأصول الشركة ويشمل السيارات والحصول علي قروض بأسم 

الشركة وحق كفالة الغير فيجب أن تصدر منهما مجتمعين , وبإتفاق الشركاء يجوز توكيل الغير في كل أو بعض 

ما ذكر بشرط أن يصدر منهما مجتمعين , وبإتفاق الشركاء بشأن تحرير الشيكات التي تزيد عن عشرة مليين 

جنيها  فيجب أيضا  أن تصدر منهما مجتمعين ولهما حق التعامل مع البنوك علي الحسابات الدائنة واصدار خطابات 

الضمان وابرام المرابحات وتفويض وتوكيل الغير فى التعامل مع البنوك .

8 - محمد  عبدالفتاح متولي عبدالفتاح قمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

9 - يوسف الهيثم  محمد كمال الدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

10 - ايهاب يوسف جاب ا يوسف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33734   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   2971 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح  / ايهاب يوسف جاب ا يوسف منفردا ولها كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون العمال 

التى تصدر منه بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير االحكوميه والقطاع العام وقطاع 

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

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه 

صور التعامل مع البنوك والمصارف باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود البيع 

والشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه للغير وللنفس ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

11 - باسم كريم كامل جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34709   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2019 برقم ايداع   1678 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2019  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح / له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت والتنازل عن المستحضرات الطبيه والغير طبيه بكافه انواعها امام الشهر العقاري والجهات الحكوميه 

والغير حكوميه باسم الشركه وضمن اغراضها

12 - محمد حسن محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12598   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-1996 برقم ايداع   474 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيه 

ليصبح / من حق السيد /محمد حسن محمد حسين والسيده / مروه نجيب محمد رشاد عباس التوقيع مجتمعين او 

منفردين باسم الشركه امام جميع الحكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع واقتراض ورهن واستدائه والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم حق التوقيع مجتمعين او 

منفردين علي عقود شراء وبيع الصول من الراضي ومباني واللت والمعدات والسيارات وكل ماهو ثابت 

ومنقول والتوقيع علي العقود بكافه انواعها الداخله ضمن غرض الشركه ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل 

وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر

Page 23 of 35 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

13 - حازم ابراهيم احمد محمود النصيري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31751   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   2012 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  اضافة حق البيع للنفس وللغير 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها والودائع والتوقيع علي الشيكات 

والتحويلت البنكية والعتمادات المستندية وتحرير وصرف خطابات الضمان والشيكات المصرفية وكافة انواع 

التسهيلت الئتمانية والمرابحات وكافة الجراءات الخاصة بالتوقيع والتصرف في التمويل العقاري والتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وكذلك التصالح في الشيكات وكذلك تحرير عقود البيع للنفس وللغير 

سواء البتدائية او النهائية والتعامل مع الشهر العقاري في كافة الجراءات وبخاصة الجراءات الخاصة بالتصرف 

ونقل الملكية والبيع للنفس وللغير وبيع الصول المملوكة للشركة للنفس او للغير وتحرير العقود البتدائية او 

النهائية او التوكيلت عنها وذلك للشريكين المتضامنين السيد /  وائل حسين سيد احمد والسيد / حازم ابراهيم احمد 

محمود مجتمعين او منفردين

14 - حازم ابراهيم احمد محمود النصيري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31751   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   2012 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  اضافة حق البيع للنفس وللغير 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها والودائع والتوقيع علي الشيكات 

والتحويلت البنكية والعتمادات المستندية وتحرير وصرف خطابات الضمان والشيكات المصرفية وكافة انواع 

التسهيلت الئتمانية والمرابحات وكافة الجراءات الخاصة بالتوقيع والتصرف في التمويل العقاري والتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وكذلك التصالح في الشيكات وكذلك تحرير عقود البيع للنفس وللغير 

سواء البتدائية او النهائية والتعامل مع الشهر العقاري في كافة الجراءات وبخاصة الجراءات الخاصة بالتصرف 

ونقل الملكية والبيع للنفس وللغير وبيع الصول المملوكة للشركة للنفس او للغير وتحرير العقود البتدائية او 

النهائية او التوكيلت عنها وذلك للشريكين المتضامنين السيد /  وائل حسين سيد احمد والسيد / حازم ابراهيم احمد 

محمود مجتمعين او منفردين

15 - حسن عبد العظيم حسن  شريك   المقيد برقم قيد    18753   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2001 برقم 

ايداع   1442 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تخارج الشريك / حسن عبد العظيم حسن

16 - مارى  موسى امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14871   وتم ايداعه بتاريخ    1998-01-21 

برقم ايداع   110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  خروج السيد / جرجس موسى امين واستلمه كافه 

حقوقه / تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح / موكوله للسيده / مارى موسى امين منفردا وله حق توكيل من يثوب 

عنه او يمثله فى كل او بعض ما ذكر

17 - سامح محمود السيد متولى عامر  شريك   المقيد برقم قيد    31801   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2017 برقم ايداع   2155 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح لكل من السيد/ طارق محمود عبداللطيف والسيد/ اشرف محمد منصور والسيد/ معتز عبدالشافي عبدالحميد 

مجتمعين او منفردين

18 - هانى  وليم  ثالوث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-1989 برقم 

ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

19 - رفعت  وليم يوسف  ثالوث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1989 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح 

/ للشركاء المتضامنين فقط مجتمعين او منفردين ويمثلوا الشركه امام جميع الجهات الرسميه والغير الرسميه 

ومصلحه الضرائب ومؤسسه التامينات والمحاكم والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفه التجاريه

20 - مجدى  وليم يوسف  ثالوث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1989 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

21 - مرفت  وليم  يوسف  ثالوث  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1989 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

22 - مرجريت وليم يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    1989-03-04 

برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

23 - وليم يوسف ثالوث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-1989 برقم 

ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  متخارج للوفاه ) ودخول ورثته (

Page 24 of 35 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

24 - عادل يوسف ثالوث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6057   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-1989 برقم 

ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خروج السيد عادل يوسف ثالوث واستلم كافه حقوقه
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تجديد افراد

1 - اسماء حلمى على جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9309   قيدت فى   16-07-1992 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

2 - عزت سالم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18883   قيدت فى   10-09-2001 برقم ايداع    1763 

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

3 - فادي يسري حنا روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26750   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

4 - حامد حسني حامد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29488   قيدت فى   24-01-2016 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

5 - ماريان جمال بشير اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31981   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

2790 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

6 - محمد شعبان محمود علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22841   قيدت فى   24-10-2005 برقم ايداع    

2226 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-23

7 - ايهاب سيد حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23808   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

1991 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

8 - فادى عادل يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31458   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

9 - عبدا يحيا عبد العليم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31561   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    1433 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

10 - حسين سعيد حسن حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31644   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

1707 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

11 - محمد حسن محمد محمود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29193   قيدت فى   19-11-2015 برقم 

ايداع    2391 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

12 - زين عبد العليم حسن مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30857   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

3702 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

13 - محمد رضا محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31705   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

1894 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

14 - عماد يوسف سمعان سوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31982   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

15 - جاكو بديع توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27217   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    1180 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

16 - فاطمة دمرداشي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29835   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

1251 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

17 - وليد سيد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31681   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

1801 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

18 - محمد محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8284   قيدت فى   02-07-1991 برقم ايداع    1043 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

19 - حمزه حسين عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15538   قيدت فى   09-08-1998 برقم ايداع    

1437 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-08

20 - محمد حامد عيد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19324   قيدت فى   25-03-2002 برقم ايداع    

565 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

21 - هانى راشد حبيب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31817   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    2230 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11
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22 - فكرى حلمى عبدالسيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5584   قيدت فى   24-10-1988 برقم ايداع    

840 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-23

23 - جميله للتجاره والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24635   قيدت فى   13-03-2007 برقم ايداع    

556 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

24 - محمد عبد الرحمن حسن عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29497   قيدت فى   2016-01-24 

برقم ايداع    245 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

25 - ياسمين محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31842   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

26 - اشرف مسعد راشد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32014   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    2962 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

27 - عبد الناصر امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4152   قيدت فى   01-06-1987 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

28 - راجح لوندى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14627   قيدت فى   06-11-1997 برقم ايداع    

2280 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-05

29 - عفاف رفعت حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21347   قيدت فى   28-04-2004 برقم ايداع    774 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

30 - عفاف رفعت حنا ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27310   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

1682 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-17

31 - مسعد نسيم ميخائيل جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1885   قيدت فى   08-02-1986 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

32 - يحيى يوسف محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19217   قيدت فى   05-02-2002 برقم ايداع    

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

33 - هناء حنين فرج حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26748   قيدت فى   22-08-2011 برقم ايداع    

1396 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

34 - اسامه محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30704   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

3329 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

35 - مجدي عبد ا محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31952   قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    

2691 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

36 - امير ادوار جوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17040   قيدت فى   09-11-1999 برقم ايداع    

2140 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

37 - علء الدين فاروق عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19509   قيدت فى   12-06-2002 برقم 

ايداع    1098 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

38 - حاتم صادق صموئيل عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28114   قيدت فى   24-06-2014 برقم 

ايداع    1271 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

39 - ولء كرم كامل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28409   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

40 - صابر على محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30272   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

2257 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

41 - محمد نبيل عبد السميع محمد عشماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30295   قيدت فى   2016-07-04 

برقم ايداع    2306 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

42 - اسامه فاروق سالم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31074   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

131 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

43 - طارق محمد عبد الله عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31724   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    1935 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10
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44 - مينا جوزيف موريس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31726   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    1937 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

45 - حلمى عبدالمجيد حلمى السيد العقاد ) مؤسسة العقاد للتجارة والتوزيع (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24712   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    833 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-25

46 - احمد زيد محمود احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30581   قيدت فى   25-09-2016 برقم 

ايداع    3001 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

47 - احمد سعيد محمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31883   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2430 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

48 - هانى عبد المنعم حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31985   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    

2816 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

49 - محسن احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11640   قيدت فى   30-03-1995 برقم ايداع    555 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

50 - ايفون عزيز ابراهيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18460   قيدت فى   02-05-2001 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

51 - نبيل حسن عبدالمجيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19688   قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    

1676 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

52 - طيفور صادق فريد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19726   قيدت فى   03-09-2002 برقم ايداع    

1803 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

53 - صالح محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26796   قيدت فى   05-10-2011 برقم ايداع    

1641 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

54 - زنوبه توفيق اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29564   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    

412 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

55 - محمد محمد فهيم محمد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30657   قيدت فى   16-10-2016 برقم ايداع    

3207 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

56 - كمال عبدالمسيح عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14333   قيدت فى   21-08-1997 برقم ايداع    

1689 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

57 - عماد سليمان بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14878   قيدت فى   24-01-1998 برقم ايداع    125 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-23

58 - ارميا وليم ميخائيل مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19697   قيدت فى   24-08-2002 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

59 - انسى احمد محمود زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22854   قيدت فى   26-10-2005 برقم 

ايداع    2248 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

60 - خالد سيد احمد مصطفى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23612   قيدت فى   21-06-2006 برقم 

ايداع    1510 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

61 - صيدلية د احمد حسن سعيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29197   قيدت فى   2015-11-22 

برقم ايداع    2408 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

62 - احمد عنتر فهمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30316   قيدت فى   14-07-2016 برقم ايداع    

2372 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

63 - مصطفى أحمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30511   قيدت فى   31-08-2016 برقم 

ايداع    2802 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

64 - مصطفى عبدالعزيز على قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9348   قيدت فى   01-08-1992 برقم 

ايداع    1161 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

65 - سعيد وديع باسيليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9897   قيدت فى   17-05-1993 برقم ايداع    498 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-16
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66 - ناجى بديع انيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21676   قيدت فى   18-08-2004 برقم ايداع    1588 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

67 - محمود هاشم جاد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27238   قيدت فى   01-07-2012 برقم ايداع    

1267 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

68 - فهيم سليمان سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3218   قيدت فى   13-12-1986 برقم ايداع    1689 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

69 - مصطفى فتحى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29469   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

70 - محمد احمد زكي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31321   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

71 - محمد عبد الرحمن محمد الشربيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31627   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    1648 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

72 - اشرف فكرى ارمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13369   قيدت فى   20-11-1996 برقم ايداع    

2402 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

73 - اشرف محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19604   قيدت فى   15-07-2002 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

74 - عصام عبدالشكور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19757   قيدت فى   17-09-2002 برقم ايداع    

61883 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

75 - عادل مكرم عبود بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23458   قيدت فى   18-05-2006 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

76 - محمد عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24131   قيدت فى   19-10-2006 برقم ايداع    

2703 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

77 - تامر فرج سعد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24414   قيدت فى   20-12-2006 برقم ايداع    

3308 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

78 - مينا عبدالسيد حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24522   قيدت فى   18-01-2007 برقم ايداع    98 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

79 - حليم سعيد تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24882   قيدت فى   12-08-2007 برقم ايداع    1570 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

80 - عماد فاروق فهمى ناروز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31420   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

1008 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

81 - عز الدين محى الدين سيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8321   قيدت فى   18-07-1991 برقم 

ايداع    1114 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

82 - على محمد دسوقى شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8947   قيدت فى   12-02-1992 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

83 - سعيد محمد محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10116   قيدت فى   06-09-1993 برقم ايداع    

912 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-05

84 - محمد احمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24749   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

968 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

85 - جندى لبيب جندى تدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24866   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

1479 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

86 - اسحاق منصور ذكرى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29975   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    1469 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

87 - وائل عادل عبد الرزاق بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31766   قيدت فى   21-06-2017 برقم 

ايداع    2048 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20
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88 - مصطفى سمير سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31878   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2418 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

89 - امجد فتحى جاد السيد متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20272   قيدت فى   31-03-2003 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-30

90 - احمد ربيع اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30687   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

3285 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

91 - ابراهيم حلمى ابراهيم بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24065   قيدت فى   04-10-2006 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

92 - محمد خليفه على حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24218   قيدت فى   14-11-2006 برقم ايداع    

2902 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

93 - رضا اسماعيل محمد السلمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12967   قيدت فى   13-07-1996 برقم 

ايداع    1316 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

94 - صفوت حمايه برسكي بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29676   قيدت فى   23-02-2016 برقم ايداع    

689 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

95 - عبد الناصر كمال حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27283   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    1514 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

96 - رامى جميل فارس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28475   قيدت فى   31-12-2014 برقم ايداع    

2632 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

97 - يوسف اشرف احمد علي الدكروري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30317   قيدت فى   2016-07-14 

برقم ايداع    2373 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

98 - محمود ابو الحسن حسنين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31529   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    1314 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

99 - محمود اسماعيل عبد الرازق دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26549   قيدت فى   2011-03-30 

برقم ايداع    519 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

100 - عبد الباسط محمد سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26287   قيدت فى   26-10-2010 برقم 

ايداع    2158 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

101 - مصطفى عبد الهادى منصور موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28139   قيدت فى   2014-07-03 

برقم ايداع    1344 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

102 - مايكل نبيل تقاوى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31669   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1773 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

103 - نجوى صبري احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31935   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

2623 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

104 - فرج انور كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2579   قيدت فى   27-07-1986 برقم ايداع    974 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

105 - محسوب محمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10895   قيدت فى   19-07-1994 برقم ايداع    

1045 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

106 - رافت يوسف ايوب خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14341   قيدت فى   27-08-1997 برقم ايداع    

1706 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

107 - خالد حسن ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14356   قيدت فى   30-08-1997 برقم ايداع    

1740 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

108 - عبدالحكيم عباس السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16416   قيدت فى   05-05-1999 برقم 

ايداع    809 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

109 - عبدالحكيم عباس السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24755   قيدت فى   22-05-2007 برقم 

ايداع    992 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21
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110 - اوتو منصور لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29371   قيدت فى   30-12-2015 برقم 

ايداع    2875 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29
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تجديد شركات

1 - عبدالكريم احمد سيدعبدالهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8895  قيدت فى  27-01-1992 برقم 

ايداع   186 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2027  12:00:00

ص

2 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمد شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18753  قيدت فى  

24-07-2001 برقم ايداع   1442 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2026  12:00:00ص

3 - عمرو محمد حمدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22771  قيدت فى  25-09-2005 برقم ايداع   

2048 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  12:00:00ص

4 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش ت 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   388 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

5 - مطحن قنديل   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   388 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

6 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش ت0 م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   389 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

7 - مطحن الفاروق عمر   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   389 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

8 - شركة مطاحن شمال ومخابز القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم 

ايداع   390 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00

ص

9 - مستودع صموئيل مقار   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   390 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

10 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش ت 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   391 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

11 - منفذ العتبه   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   391 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

12 - شركة مطاحن القاهره ش ت 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم 

ايداع   392 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00

ص

13 - مطحن عامر   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   392 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

14 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش .ت .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   393 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

15 - مستودع سعودى   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   393 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

16 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   394 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص
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17 - مطحن الحباك   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   394 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

18 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش. ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   395 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

19 - منفذ الترعه   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   395 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

20 - شركة مطاحن ومخابيز شمال القاهره ش. ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   396 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

21 - منفذ الزاويه الحمراء   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   396 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

22 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش.ت .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   397 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

23 - منفذ العباسيه   شركة سبق قيدها برقم :   24596  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   397 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

24 - ان جي للستيراد والتصدير وتجارة الملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   28399  قيدت فى  

11-12-2014 برقم ايداع   2398 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2024  12:00:00ص

25 - محمد فهد عبدالجليل غنام وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28399  قيدت فى  11-12-2014 برقم 

ايداع   2398 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2024  

12:00:00ص

26 - شركه مستشفى الدكتور  سامى سركيس كراسى   شركة سبق قيدها برقم :   13386  قيدت فى  

24-11-1996 برقم ايداع   2431 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/11/2026  12:00:00ص

27 - محمود عبد الوهاب وعلء الدين ابو العل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30391  قيدت فى  

01-08-2016 برقم ايداع   2452 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2026  12:00:00ص

28 - مدحت يوسف حنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23565  قيدت فى  08-06-2006 برقم ايداع   

1374 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2026  12:00:00ص

29 - سيد عبد المنعم علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30708  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   

3340 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

30 - عزيز فايز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21460  قيدت فى  02-06-2004 برقم ايداع   1046 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  12:00:00ص

31 - شركة مصطفى محمد مصطفى وشريكه ناصر محمد مصطفى   شركة سبق قيدها برقم :   25018  قيدت 

فى  28-11-2007 برقم ايداع   2234 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2022  12:00:00ص

32 - عماد سعد عبد السميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26334  قيدت فى  28-11-2010 برقم ايداع   

2348 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

33 - أولد ميشيل حليم يشاي   شركة سبق قيدها برقم :   13646  قيدت فى  30-01-1997 برقم ايداع   195 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

34 - ريمون روفائيل حنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23012  قيدت فى  20-12-2005 برقم ايداع   

2656 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  12:00:00ص
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35 - توكل لدارة وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   26391  قيدت فى  26-07-2011 برقم ايداع   

1256 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2026  12:00:00ص

36 - رضا علي عبد العظيم وشريكه محمد علي عبد العظيم   شركة سبق قيدها برقم :   26391  قيدت فى  

26-07-2011 برقم ايداع   1256 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2026  12:00:00ص

37 - رضا علي عبد العظيم وشريكه محمد علي عبد العظيم   شركة سبق قيدها برقم :   26391  قيدت فى  

27-12-2010 برقم ايداع   2569 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2025  12:00:00ص

38 - احمد مشهور عبدالسميع وشركاه )ورثة مشهور عبدالسميع(   شركة سبق قيدها برقم :   20059  قيدت فى  

13-01-2003 برقم ايداع   67 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/01/2023  12:00:00ص

39 - نعمان زناتى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25225  قيدت فى  30-04-2008 برقم ايداع   757 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2023  12:00:00ص

40 - شركة العبقري المصري   شركة سبق قيدها برقم :   25225  قيدت فى  13-09-2009 برقم ايداع   

1821 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2024  12:00:00ص

41 - نعمان زناتي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25225  قيدت فى  13-09-2009 برقم ايداع   

1821 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2024  12:00:00ص

42 - أسعد محمد سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26413  قيدت فى  06-01-2011 برقم ايداع   23 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

43 - عبدا وحسني ابراهيم عبدا وشريكتهم0   شركة سبق قيدها برقم :   27930  قيدت فى  2014-02-12 

برقم ايداع   229 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2024  

12:00:00ص

44 - خالد السعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19682  قيدت فى  17-08-2002 برقم ايداع   1660 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

45 - محمود عبدالوهاب ابو المجد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24625  قيدت فى  07-03-2007 برقم 

ايداع   516 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  12:00:00

ص

46 - عادل محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31855  قيدت فى  18-07-2017 برقم ايداع   

2336 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

47 - صيدلية الفادى - مرقس وممدوح   شركة سبق قيدها برقم :   10976  قيدت فى  17-08-1994 برقم 

ايداع   1259 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  

12:00:00ص

48 - خالد عبدا عبد الفتاح وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   30619  قيدت فى  05-10-2016 برقم 

ايداع   3099 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2026  

12:00:00ص

49 - ايمن ميخائيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18113  قيدت فى  27-11-2000 برقم ايداع   

2253 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2025  12:00:00ص

50 - هشام محمد البربرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1105  قيدت فى  07-07-1985 برقم ايداع   

601 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2025  12:00:00ص

51 - طارق محمد سيد همام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9140  قيدت فى  28-04-1992 برقم ايداع   

676 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2027  12:00:00ص

52 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر ( ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   25348  

قيدت فى  07-08-2008 برقم ايداع   1437 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/08/2023  12:00:00ص
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53 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل ) غبور مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   25348  قيدت فى  

04-06-2017 برقم ايداع   1828 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

54 - ممدوح وليم وعادل جرجس   شركة سبق قيدها برقم :   9427  قيدت فى  01-09-1992 برقم ايداع   

1307 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  12:00:00ص

55 - سهير عدلي سعيد لوقا وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   27850  قيدت فى  18-12-2013 برقم 

ايداع   2015 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2023  

12:00:00ص

56 - محمود ماهر ابراهيم نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31706  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   1900 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

57 - الجمعيه التعاونية الستهلكيه لهالى جسر البحر طبقا للقانون التعاون الستهلكى رقم 109 لسنة 1975   

شركة سبق قيدها برقم :   24902  قيدت فى  20-08-2007 برقم ايداع   1629 وفى تاريخ  2022-08-22  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

58 - رفعت وليم يوسف ثالوث وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6057  قيدت فى  04-03-1989 برقم 

ايداع   291 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00

ص

59 - سامح منير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15597  قيدت فى  26-08-1998 برقم ايداع   1541 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  12:00:00ص

60 - ايمن صديق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16607  قيدت فى  28-06-1999 برقم ايداع   1188 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2024  12:00:00ص

61 - مصطفى صابر محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24743  قيدت فى  16-05-2007 برقم ايداع   

942 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

62 - مصطفى صابر والسيد محمد جمال للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   24743  قيدت فى  

16-05-2007 برقم ايداع   942 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2027  12:00:00ص

63 - شركة النصر للجهزه الكهربائيه واللكترونيه فيليبس اورينت سابقا   شركة سبق قيدها برقم :   11137  

قيدت فى  16-10-1994 برقم ايداع   1721 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/10/2024  12:00:00ص

64 - اشرف رشدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16833  قيدت فى  15-09-1999 برقم ايداع   

1710 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2024  12:00:00ص
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