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قيود أفراد

1 - اشرف عطيه منصور جندى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4209 

ورقم قيد 31109    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة القاهرة مساكم اطلس بلوك 28 منطقه 2 ش 

نادى 6 اكتوبر

2 - ايمن فايز حمايه نخله تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4210 ورقم 

قيد 31110    محل رئيسى  عن التصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19, بجهة محافظة 

القاهرة ق 214 ش جمعه عيد من ش صلح الدين تقسيم النزهه الجديده الخمسين - شقه

3 - محمد عبد الهادى محمد على فخر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4270 ورقم قيد 31111    محل رئيسى  عن صيانه مرافق مياه الشرب والصرف الصحى /كهرباء / اعمال 

نظافه / خدمات / صيانه زراعة, بجهة محافظة القاهرة فيل 17 اليسمين 7 مركز المدينه الدور الول التجمع الول

4 - محمود احمد حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4271 

ورقم قيد 31112    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة القاهرة قطعه 355 تقسيم النزهه الجديده 2 

التقسيم الجديد حوض برخالى الوسطانى تقسيم شركة النصر

5 - محمود فتحى عبد الحميد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4272 ورقم قيد 31113    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة القاهرة 

مساكن الوادى القديم بلوك 8 مدخل 3 شقه 2

6 - فايز عبد الفتاح عبد الفتاح الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4273 ورقم قيد 31114    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة 4 ش مكه المكرمه ش 10 السد 

العالى

7 - وسام حمدى سرحان على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 4282 

ورقم قيد 31119    محل رئيسى  عن بيع منتجات يدوية حرفيه, بجهة محافظة القاهرة ش على عبد البر الدور 

الثانى

8 - هيثم فريد حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4328 ورقم 

قيد 31120    محل رئيسى  عن تجارة وصيانه المعدات الثقيله, بجهة محافظة القاهرة 1 ش كمال البدرى حوض 

داود محل 1

9 - علء محمود على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4329 ورقم 

قيد 31121    محل رئيسى  عن مركز صيانه جميع الجهزه المنزلية, بجهة محافظة القاهرة 5 حسين الحلوانى 

ش مكه

10 - احمد يوسف اسماعيل سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4330 

ورقم قيد 31122    محل رئيسى  عن نقل بضائع برى داخل جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 112 ش المروه ارض ابو رجيله - مكتب

11 - اسلم محمد على شراقه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4331 

ورقم قيد 31123    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والمواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 218 

حى 3 مجاورة 2

12 - احمد احمد فؤاد احمد الرشيدى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4332 ورقم قيد 31124    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البلستيك, بجهة محافظة القاهرة ش محمد سليمان 

ابو العز كفر ابو صير حوض المصرى

13 - كريم السيد منصور محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4333 ورقم قيد 31125    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة مساكن اسكندرية 1 بلوك 5 م 

2 ش 2
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14 - محمد محمد محمود سيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4335 

ورقم قيد 31126    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت 

والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 9 ش طلمبات الخزان حوض العمده 9280 قباء

15 - عبد المجيد ابو السعود عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4336 ورقم قيد 31127    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 

المقام بالرضى 450 تقسيم جمعيه عمر بن الخطاب

16 - محمد توفيق حسين عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4337 ورقم قيد 31128    محل رئيسى  عن تجارة منتجات تعبئه وتغليف, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 15 

مول سيتى مول 3

17 - صيدليه د / محمد احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 4338 ورقم قيد 31129    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مجاورة 8 عماره 15 محل  

8 التجمع الول

18 - علء سيد على على ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4339 ورقم قيد 31130    محل رئيسى  عن خدمات نظافه وتوريد ادوات ومعدات النظافه دون توريد العماله, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش ابو العنين المرج الشرقيه الدور الثانى بعد الرضى - مكتب

19 - ابتهاج محمد محمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4340 ورقم قيد 31131    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة محل 12 بالدور الرضى من ريفيرا 

مول بالعقار 2 ح 3 مج 3

20 - اشرف فتحي زخاري شنوده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4346 ورقم قيد 31135    محل رئيسى  عن تجارة السجائر بالجملة, بجهة محافظة القاهرة 1040 مساكن 

الجيزة بلوك 10 م 1 النهضه - محل 1

21 - مصطفى عبد القادر حسن حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4355 ورقم قيد 31136    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار تكاتك ومتوسيكلت والتوريدات العامه )فيما عدا 

توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 2 حاره عمر اسماعيل من 

ش الترعه السلطوحيه

22 - نسمة محمود ذكى بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 4356 

ورقم قيد 31137    محل رئيسى  عن صالة جيم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 يمين ش سراج الدين من 

مدخل ش التروللى الدور الرضى محل رقم 1

23 - حمورى لبيع اكسسوارات المحمول والبرفانات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 4357 ورقم قيد 31138    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات المحمول والبرفانات, بجهة محافظة 

القاهرة 48 الحى الثالث المجاورة الرابعة محل رقم 1

24 - احمد عاطف انور عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4358 ورقم قيد 31139    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وخرسانه جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 107 

النرجس 8 التجمع الخامس

25 - باسم جمال عازر برسوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 4359 

ورقم قيد 31140    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية مع جهات ملزمه بالخصم والضافه, بجهة محافظة 

القاهرة بالعقار رقم 17 ش بورسعيد خلف شركة جلكسو

26 - محمد عبد العظيم عبد السميع على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4360 ورقم قيد 31141    محل رئيسى  عن مغسلة جينز )غسيل وصباغه وتجهيز جينز (, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 3 ش اسكندرية تقسيم ابو العز - جمالون
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27 - اشرف بيلى عبد العزيز البيلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4382 ورقم قيد 31143    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات اتصالت ومقاولت عامه, بجهة محافظة 

القاهرة قطعه 255 المجاوره الولى الحى الثالث

28 - على اشرف ابراهيم احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4383 ورقم قيد 31144    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة غرفه وصاله بفيل 48 

النرجس 3 التجمع الخامس

29 - محمود محمد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 4384 

ورقم قيد 31145    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة القاهرة 165 مساكن الشباب 

الجنوبى التجمع الول غرفه من شقه 8

30 - أحمد عبدالعظيم عبدالعزيز سيد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4411 ورقم قيد 31149    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه )ادوات منزلية (فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القاهرة 332 ش مسجد الرحمن تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس

31 - معن غسان تتان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 4412 ورقم قيد 

31150    محل رئيسى  عن تصدير فقط فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص المنطمه الى 

ذلك موافقه امنيه رقم 83 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة مساكن المحموديه

32 - ياسر محمد جمال على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 4413 

ورقم قيد 31151    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الزجاج واعمال الديكور, بجهة محافظة القاهرة 15 ش 

على بن ابى طالب من ش مسجد قباء

33 - عزت عزمى احمد عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4414 ورقم قيد 31152    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العمالة 

واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة شقه بالدور الول بالعقار 289 قطعه 1 

حى 4 ابنى بيتك

34 - احمد محمود ابو حميد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4415 ورقم قيد 31153    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث خشبى, بجهة محافظة القاهرة 5 ش محمود سلمه

35 - هريدى لتوريد الخضروات والفاكهه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4416 ورقم قيد 31154    محل رئيسى  عن توريد الخضروات والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10 

بالدور الرضى بشارع مساكن النيل أ شقه رقم 1

36 - مها محمود النصراوى الدمراوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4457 ورقم قيد 31156    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 بلوك 11 ش مساكن السلم

37 - احمد شوقى محمد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4459 ورقم قيد 31157    محل رئيسى  عن بقالة تموينيه, بجهة محافظة القاهرة منزل رقم 1 ش مسجد 

الشعراوى من ش السادات من ش عزبه زينب الوكيل - محل

38 - رضا حسن احمد ابراهيم كمونه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4460 ورقم قيد 31158    محل رئيسى  عن تجارة معدات اعمال الغطس والسباحه )فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت( طبقا لموافقه امنيه رقم 52 لسنه 2022 برقم صادر 4096 بتاريخ 20 / 7 /2022, بجهة محافظة 

القاهرة ش عمرو بن العاص من ش عثمان بن عفان من ش جمال عبد الناصر - محل
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39 - مرفت عبد ا على داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4472 

ورقم قيد 31160    محل رئيسى  عن مصنع اثاث مكتبى, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 17 ش عمر بن 

الخطاب ش التروللى حوض جلل مؤسسه الزكاه

40 - على محمد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4473 ورقم 

قيد 31161    محل رئيسى  عن توريد ثلج, بجهة محافظة القاهرة بلوك 22 مساكن اسبيكو 1300 محل 1

41 - هدى حمدى محمد رشاد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4474 ورقم قيد 31162    محل رئيسى  عن تسويق وادوات ومستحضرات تجميل ودعايه واعلن وتسويق 

ادوات رياضيه وتجاريه الكترونيه وتسويق ادوات مكتبيه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 37 

لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة ع 33 قطاميه بلزا التجمع الخامس

42 - ملك ميلد رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4475 ورقم 

قيد 31163    محل رئيسى  عن نجاره الثاث, بجهة محافظة القاهرة عملية العبد 1080 بلوك 18 م 4 شقه 4

43 - محمد عبد اللطيف احمد رشاد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 4476 ورقم قيد 31164    محل رئيسى  عن تسويق وتجاره الكترونيه فيما عدا المن والحراسه 

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

الزمه شريطه جود عقد الجهات المانحه العليا للنترنت مختوما, بجهة محافظة القاهرة التجمع الول شقه 31 

B عماره نموذج

44 - هيثم السيد فتحى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 4490 

ورقم قيد 31167    محل رئيسى  عن توريدات عمومية تعبئه وتغليف مواد غذائيه )فيما عدا الكمبيوتر وتوريد 

العماله والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار 16 ش حسن هارون عزبة النخل الغربية - محل

45 - محمود محمد عبد الفتاح جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

4491 ورقم قيد 31168    محل رئيسى  عن كافتيريا مشروبات ساخنه, بجهة محافظة القاهرة 515 الحى الرابع 

التجمع الخامس - محل 10

46 - ريهام سعد عبد الشافى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 4492 

ورقم قيد 31169    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة مول الجوهرى محل رقم 21

47 - احمد محمد صالح احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

4493 ورقم قيد 31170    محل رئيسى  عن التجاره اللكترونيه للملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها و )فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه ( موافقه امنيه رقم 46 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 163 بنفسج 3 التجمع الول شقه 

رقم 2

48 - مصطفى محمود على عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

4494 ورقم قيد 31171    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات )فيما عدا العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش محمود سيد وهبه من المركز الجتماعى

49 - عيد فؤاد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 4495 

ورقم قيد 31172    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش حربى السروجى تقسيم 

الروضه امام بلوك 12
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50 - بلل صلح محمد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

4496 ورقم قيد 31173    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والدعايه 

والعلن وتوريد مستلزمات الحاسب اللى (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش تبارك م 1 شقه رقم 7

51 - مدحت حسام محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 4502 

ورقم قيد 31176    محل رئيسى  عن تجارة الكترونيه فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه بشرط وجود عقد الجهه 

المانحه للنترنت مختومه - موافقه امنيه رقم 50 لسنه 2022 صادر 4094 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 

ش احمد وطنى متفرع من الترعه السلطوحيه

52 - جيهان مصطفى عبده احمد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

4523 ورقم قيد 31181    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة قطعه 39 تقسيم القوات الجويه 

ش محمود سعيد ناصيه ش عفت عبد الحليم

53 - على كمال عبد البديع عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

4538 ورقم قيد 31182    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة 18 ش حسن غلب

54 - صالون هانى عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 4539 ورقم قيد 

31183    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة القاهرة ش فاروق الباز مع الجامع الزهر 

متفرع من ش جمال عبد الناصر جسر السويس الدور الرضى - محل رقم 4

55 - احمد شعبان عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

4540 ورقم قيد 31184    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القاهرة 14 ش جمال عبد الناصر بعد 

سنترال النزهه

56 - احمد عبد المعطى اسماعيل عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 4541 ورقم قيد 31185    محل رئيسى  عن مكتبه )تجاره الكتب والدوات الكتابيه ( دون تصوير 

المستندات, بجهة محافظة القاهرة 33 ش مدرسه حافظ ابرهايم كفر الباشا

57 - ابانوب نسيم عبد النور توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4566 ورقم قيد 31187    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 28 ش السلم من الشيخ 

عبيد عزبه النخل الشرقيه

58 - منى حامدى احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 4589 ورقم 

قيد 31192    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه ومنظفات, بجهة محافظة القاهرة محل 1 مجاوره 7 عماره 11 

التجمع الول

59 - احمد محمد عبد العليم مغربى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

4590 ورقم قيد 31193    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 21 ش 

محمد التعامى من ش اسماعيل عبد الحافظ الدور الرضى - محل

60 - ارميا ناصر شحاته حكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4624 

ورقم قيد 31195    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة القاهرة ش بلل من المطبعه 

الزرايب

61 - عبد المولى احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4625 

ورقم قيد 31196    محل رئيسى  عن صيانه وتجديد سيارات النقل الخفيف والثقيل وتوريد قطع الغيار, بجهة 

محافظة القاهرة 3 ح حماده الجزار ش المصانع ابو رجيله
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62 - على عبد النبى السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

4660 ورقم قيد 31199    محل رئيسى  عن تجاره البان, بجهة محافظة القاهرة ش 15 عقار 17

63 - حنان احمد عبد الباسط ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

4661 ورقم قيد 31200    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 15 ش الكوثر من ش محمد رمضان كفر الشرفا

64 - علء سيد احمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 4662 ورقم 

قيد 31201    محل رئيسى  عن مكوجى, بجهة محافظة القاهرة محل 23 النرجس 7 التجمع الخامس

65 - وليد توفيق محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 4663 

ورقم قيد 31202    محل رئيسى  عن بيع عصائر ومشروبات ساخنه, بجهة محافظة القاهرة مركز شباب اهالينا 

2 اخر ش جمال عبد الناصر

66 - جورجينا مودى بشرى فرج حنا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

4664 ورقم قيد 31203    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن ( والتوكيلت التجاريه والتصدير والستيراد )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 9(, بجهة محافظة القاهرة القعار رقم 19 محليه 3 التجمع الثالث غرفه من الشقه

67 - بهيج فيض ا مهاود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

4688 ورقم قيد 31205    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 15 ش دسوقى عامر

68 - ايه محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 4689 ورقم 

قيد 31206    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة المحموديه القديمه ب 30 م 2 محل 1

69 - طه جمعه سيد قراده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 4690 ورقم قيد 

31207    محل رئيسى  عن بيع تكاتك مستعمله, بجهة محافظة القاهرة 1 ش مندى عبد المجيد من ش محمد 

نجيب

70 - عمر على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 4709 ورقم قيد 

31209    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة مساكن اسكندريه 1000 ب 17 م 1 

ش 15 السلم ثانى غرفه من شقه

71 - بشير سالم بلل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 4717 ورقم قيد 

31211    محل رئيسى  عن تصدير اقمشه فيما عدا الملبس العسكريه وفيما عدا خدمات النترنت موافقه امنيه 

رقم 70 لسنه 2022 صادر 4619 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 1647 ابو بكر الصديق تقسيم عمر بن 

الخطاب

72 - احمد محمد محمد عمر ابو زياده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4736 ورقم قيد 31212    محل رئيسى  عن نقل وشحن بضائع )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش ابو زياده الحرفيين الدور الرضى - 

محل

73 - احمد محمود عبد الرؤف احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4737 ورقم قيد 31213    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة القطعه 438 التقسيم الثالث ابو رجيله

Page 7 of 57 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

74 - كريم محمد اسماعيل مشرف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4738 ورقم قيد 31214    محل رئيسى  عن مطعم تيك اوى, بجهة محافظة القاهرة محل 1 مدخل 1 بلوك 18 

مساكن الجيزه ق 1080

75 - محمد سامى عبد الحميد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4743 ورقم قيد 31215    محل رئيسى  عن تجارة المواد الخام الزراعيه والحيوانات الحيه بالجمله, بجهة 

محافظة القاهرة 25 ش محمد ابراهيم اول السلم

76 - احمد سمير محمد رياض تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4744 

ورقم قيد 31216    محل رئيسى  عن تسويق عقارى دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة فيل 11 الحى الثالث 

المنطقه الخامسه

77 - احمد السيد شعبان حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4745 

ورقم قيد 31217    محل رئيسى  عن بيع اصلح المحمول المستعمل, بجهة محافظة القاهرة 11 ش الخلفاء 

الراشدين من ش عمرو بن العاص

78 - شريف محمد محمد محمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4746 ورقم قيد 31218    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة مساكن الدلتا 1 بلوك 58

79 - عمر ابراهيم بدوى عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4748 ورقم قيد 31219    محل رئيسى  عن كوافير )تصفيف شعر حريمى ( وبيوتى سنتر )دون اجراء 

العمليات الجراحيه(, بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسه الزكاه شقه رقم 2

80 - محمد رجب شعبان فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4749 

ورقم قيد 31220    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه وسوائل نظافه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش امام 

الدعاه ارضى الريان

81 - حسناء عبد المهدى حمدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4766 

ورقم قيد 31221    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مركز شباب اهالينا 2 اخر جمال عبد 

الناصر محل رقم 16 و 17

82 - محمد ناجى وحيد محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4767 ورقم قيد 31222    محل رئيسى  عن تبريد وتكييف وبيع وصيانه تكييفات, بجهة محافظة القاهرة 13 أ 

مجاوره 9 التجمع الول

83 - احمد سعيد جاد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4768 ورقم 

قيد 31223    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة بالفيل رقم 86 ش 21 الحى الثانى منطقه 

اولى التجمع الخامس بالدورالرضى مكتب رقم 2

84 - كريم احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4769 ورقم 

قيد 31224    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة 2 ش مصطفى ابو النيل متفرع 

من رفعت حسن

85 - نعمه صبرى حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4800 

ورقم قيد 31231    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات والموتوسيكلت الصينى, بجهة محافظة القاهرة 

4 ش عرفه ارض يوسف السباعى كفر الشرفا

86 - شرف محمد عبد العظيم عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 4829 ورقم قيد 31232    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة قطاع u سوق 

التجارى مدينه المستقبل الهايكستب محل 8 هـ
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87 - احمد محمد السيد ربيعى تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4830 ورقم 

قيد 31233    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 44 المجاوره 8 التجمع 

الول محل رقم 5

88 - محمود محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4831 

ورقم قيد 31234    محل رئيسى  عن اعمال نظافه والجمع السكنى وتوريدات عامه ومقاولت )فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ( وتجاره البلستيك والخرده, بجهة محافظة القاهرة ح 

احمد ش غرب الرشاح

89 - ناصر السيد عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4832 ورقم قيد 31235    محل رئيسى  عن اعمال نظافه والجمع السكنى وتوريدات عامه )فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (و مقاولت وتجارة البلستيك والخرده, بجهة محافظة 

القاهرة ح احمد ش غرب الرشاح اول السلم

90 - شيماء ناصر عبد الرحمن عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 4833 ورقم قيد 31236    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 12 ش السادات من ش سعد زغلول م السد العالى

91 - محمد محمدى محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4834 

ورقم قيد 31237    محل رئيسى  عن ورشه تطريز ملبس, بجهة محافظة القاهرة 34 ش بن النفيس الحرفيين

92 - رمضان جمعه زكى قرنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4835 

ورقم قيد 31238    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة 64 حى 3 مجاورة 4 مدينه بدر شقه 

رقم 7

93 - بسمه محمد عشرى محمد طلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4836 ورقم قيد 31239    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة قطاع u سوق التجارى مدينه 

المستقبل الهايكستب محل 56 ه ـ

94 - عادل كمال احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4837 ورقم 

قيد 31240    محل رئيسى  عن توريدات عامه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه 

والعلن (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 10 مدخل 1 العبد 1280 حجرة من الشقه رقم 2

95 - محمد يسرى محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4838 

ورقم قيد 31241    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات اللوميتال, بجهة محافظة القاهرة 1 ش خالد بن الوليد 

تقسيم مكه

96 - محمود المهدى محمد النادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4841 ورقم قيد 31242    محل رئيسى  عن معرض بيع موتسيكلت وسيارات, بجهة محافظة القاهرة 72 ش 

جمال عبد الناصر الدور الرضى - محل

97 - احمد شعبان محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4842 

ورقم قيد 31243    محل رئيسى  عن بيع طيور مجمده, بجهة محافظة القاهرة 1 ش محمود عبد الغنى من ش 

البرج خلف حديقه بدر

98 - خالد محمد عبد اللطيف عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4843 ورقم قيد 31244    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 114 الحى الثاانى المجاوره الثالثه شقه رقم 4

Page 9 of 57 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

99 - عبد ا محمد على عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4864 

ورقم قيد 31245    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخليه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 3 مدخل 1 مساكن 

اسكندريه 1000
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فروع الفراد

1 - عبده عبد ا عبد ا منصور  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   4269 ورقم قيد   24098  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة محل 1 عمارة 142 اسكان شباب جنوبى التجمع الول

2 - شريف على عبد الحليم عبد البارى النجار  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   4325 ورقم قيد   21641  

محل فرعى  عن اضافه نشاط / توريد اغذيه ومشروبات )فيما عدا الكحوليات(  بجهة محافظة القاهرة 58 ش حسنى 

احمد خلف

3 - مسعد محمد السيد احمد الفقى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   4367 ورقم قيد   25250  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح تجارة العود والعطور  بجهة محافظة القاهرة كشك مرحله ثانبه الدور الول سيتى ستارز 

سنتر

4 - محمد ابراهيم عزب سيد احمد  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   4408 ورقم قيد   29439  محل فرعى  

عن ورشه نجاره  بجهة محافظة القاهرة ش الدكتور على سالم خلف المعهد الزهرى السلم اول

5 - جمال احمد عبد الجواد علي  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   4447 ورقم قيد   28389  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / تاجير المعدات الثقيله والمقاولت  بجهة محافظة القاهرة 28 ش على امين

6 - محمد هلباوى اسماعيل على  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   4507 ورقم قيد   31177  محل فرعى  

عن نقل وخدمات بترولية ) دون نقل مواد مشعة او منتجات ذات طبيعة اشعاعية (  بجهة محافظة القاهرة الكائن عقار 

رقم 111 - شارع 25 حى 4/3 التجمع الخامس

7 - محمد هلباوى اسماعيل على  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   4507 ورقم قيد   31177  محل فرعى  

عن نقل وخدمات بترولية ) دون نقل مواد مشعة او منتجات ذات طبيعة اشعاعية (  بجهة محافظة البحر الحمر تعديل 

العنوان بجعله 62 شارع الميناء - امام الضرائب العقارية بملك ورثة / حسين محمد ابراهيم

8 - حسام الدين بدوى زيدان  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   4588 ورقم قيد   15002  محل فرعى  عن 

SOUTH PARK جنوبى المناطق الخدميه C 13 بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة محل

9 - حسن سعيد حسن الحارتى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   4570 ورقم قيد   31190  محل فرعى  عن 

ورشة دهان معادن باللكتروستانيك  بجهة محافظة القاهرة 5 ش مستجد من ش الترولى مؤسسة الزكاة بنشاط مصنع 

الكتروستاتيك

10 - حسن سعيد حسن الحارتى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   4570 ورقم قيد   31190  محل فرعى  

عن ورشة دهان معادن باللكتروستانيك  بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطيه السياحى - سقاره

11 - طاهر عطيه محمود عبدا  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   4772 ورقم قيد   31227  محل فرعى  

عن صابون سائل ومنظف زجاج ومنظف وتلميع اثاث ارضى  بجهة محافظة القاهرة العبور - قطعه رقم 498 ورش 

الصناعات الصغيرة المنطقه الصناعيه طريق القطاميه العين السخنه - التجمع الثالث

12 - طاهر عطيه محمود عبدا  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   4772 ورقم قيد   31227  محل فرعى  

عن صابون سائل ومنظف زجاج ومنظف وتلميع اثاث ارضى  بجهة محافظة المنوفية امام مستشفى تل - بملك حضانة 

اعمال تل

13 - مى عياده عوده ابوعمره  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   4773 ورقم قيد   31228  محل فرعى  

عن مقاولت وتوريدات عموميه وذلك عدا توريد خدمة النترنت  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 2شارع 

محمود عيد من شارع بهتيم العمومى ناصيه بنزينه مسطرد - بملك/ ابوقاسم على على

14 - مى عياده عوده ابوعمره  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   4773 ورقم قيد   31228  محل فرعى  

عن مقاولت وتوريدات عموميه وذلك عدا توريد خدمة النترنت  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 3 - وحدة 52 

اهالينا 2 مدينة السلم - بملك/ بطرس ميخائيل عبدالملك

15 - معاذ سعد احمد احمد الكحكى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   4791 ورقم قيد   31230  محل فرعى  

عن مكتب هندسي ومقاولت وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة - المبنى الدارى رقم 5 منتجع 

زيزينيا - التجمع الخامس

16 - معاذ سعد احمد احمد الكحكى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   4791 ورقم قيد   31230  محل فرعى  

عن مكتب هندسي ومقاولت وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة دمياط دمياط الجديده - الحي الرابع - المجاوره 

السادسه قطعه 51/36 مكتب 3 ملك / نوار ابراهيم عبد العال عبد الحي

Page 11 of 57 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

17 - مؤمن محمد هارون عصران  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   4847 ورقم قيد   24573  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 36 أ ومحل 36 ب بدروم مول بانورانا الشروق

18 - على عبد النبى السيد حسين  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   4845 ورقم قيد   31199  محل فرعى  

عن تجاره البان  بجهة محافظة القاهرة 1 ق 312 ش المعهد الزهرى من تقسيم النزهه 2 ابو رجيله
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قيود الشركات

1 - شركة حسام الدين محمد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

4274 ورقم قيد  31115    مركز عام  عن التسويق العقارى والتشطيبات والتوريدات العموميه )فيما عدا 

توريد العمالة واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة شقه 1 عمارة 107 

مجموعه 101 مدينتى

2 - اسماعيل محمد زكريا وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

4275 ورقم قيد  31116    مركز عام  عن تجاره وتوزيع ادوات صحيه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة ق 496 ش المروة تقاطع ش 

18 تقسيم عمر بن الخطاب

3 - اسلم مجدى نجم وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

4276 ورقم قيد  31117    مركز عام  عن تجاره الملبس والدوات الرياضيه  بجهة محافظة القاهرة 1 

اسكان المستقبل 63 م غرفه من الشقه 7

4 - اسامه سعد محمد عيسى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

4277 ورقم قيد  31118    مركز عام  عن التسويق العقارى فيما عدا النترنت والتشطيبات  بجهة محافظة 

B القاهرة عقار رقم 49 عمارات التحاد التعاونى بالدور الرضى غرفه يسار الشقه رقم

5 - حماده حسين وشركائه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    4341 

ورقم قيد  31132    مركز عام  عن الوساطه العقارية والتسويق العقارى وبيع وتقسيم الراضى والمقاولت 

العامه والتشطيبات العموميه ورصف الطرق وصيانه وانشاء الكبارى واستصلح الراضى الزراعيه 

والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى وتوريد العماله (  بجهة محافظة 

القاهرة 502 تقسيم عمر بن الخطاب الدور الرضى 3

6 - صموئيل ممدوح فهمى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

4342 ورقم قيد  31133    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الحاسب اللى وتوريد الدعايه والعلن  (  بجهة محافظة القاهرة 291 حى 3 التجمع الخامس وحدة 

رقم 4

7 - اسلم حبيب وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    4361 

ورقم قيد  31142    مركز عام  عن بيع الخضر والفاكهه  بجهة محافظة القاهرة سوق العبور محل ف 1 على 

6 عى ل35 مسلسل 263

8 - محمد امام محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

4385 ورقم قيد  31146    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة فيل 9 النرجس 4 التجمع الخامس

9 - شركة على يوسف وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

4386 ورقم قيد  31147    مركز عام  عن تشغيل وادارة سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة ميدان رامى 

هلل خلف جهاز القاهره الجديده

10 - محمود سعيد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

4387 ورقم قيد  31148    مركز عام  عن تجاره الخشاب  بجهة محافظة القاهرة عماره 26 المحليه الولى 

المنطقه الولى التجمع الثالث

11 - وليد نبيل وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    4417 

ورقم قيد  31155    مركز عام  عن تصنيع وتوزيع وتجهيز وتعبئه المواد الغذائيه وكذا التصنيع للغير 

والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله والحاسب اللى وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 

25 امتداد المنطقه الصناعية بسوق العبور

12 - محمد السيد عبده وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

4461 ورقم قيد  31159    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات )فيما عدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة 7 ش الحدائق من ش المحطه الغربى
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13 - علء الدين محمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

4477 ورقم قيد  31165    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العموميه والتوريدات العموميه )فيما عدا 

توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن ( والتشييد والبناء فى الصناعات الداعمة 

للتشيد والبناء والتصدير والتصميمات الهندسية  بجهة محافظة القاهرة 65 محور طه حسين المنطقه الرابعه 

شرق اكاديمية الشرطة التجمع الول

14 - سعد محمد عيسى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

4478 ورقم قيد  31166    مركز عام  عن التسويق العقارى والتشطيبات  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

B  49 عمارات التحاد التعاونى دور ارضى غرفه يمين بالشقه رقم

15 - يحيى احمد ماهر محمد ضيف ا وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    4498 ورقم قيد  31174    مركز عام  عن تقديم كافيه الخدمات البتروليه دون بيع البنزين 

والسولر  بجهة محافظة القاهرة عقار 239 بيرم التونسى النرجس 1 التجمع الخامس

16 - عزت احمد مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

4499 ورقم قيد  31175    مركز عام  عن خدمات نقل البضائع داخل جمهوريه مصر العربيه  بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 20 ش مسجد السلم - مكتب

17 - احمد محمود وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

4519 ورقم قيد  31178    مركز عام  عن تجارة المواد الغذائيه جمله وتجزئه  بجهة محافظة القاهرة قطعه 

رقم 160 ح 3 منطقه 5 التجمع الخامس الدور الرضى - وحدة

18 - هيثم على ابو شامه محمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    4520 ورقم قيد  31179    مركز عام  عن بيع وشراء وادارة وتجهيز المدافن والراضى  بجهة 

محافظة القاهرة عمارة 11 المجاوره الرابعه المنطقه التاسعه عمارات الشروق

19 - عمرو القواص وشريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

4567 ورقم قيد  31188    مركز عام  عن التجاره بالجمله والتجزئه للسيارات والمعدات وقطع الغيار 

والكماليات والطارات والبطاريات وصيانه السيارات والتصدير وبعد الحصول على التراخيص اللزمه  موافقه 

امنيه رقم 90 لسنه 2022  بجهة محافظة القاهرة كرافت زون بلوك رقم 7 محل 10 المنطقه الحرفيه التجاريه 

التجمع الول

20 - ياسمين محمد وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

4568 ورقم قيد  31189    مركز عام  عن التسويق العقارى دون النترنت والقيام بكافه اعمال الوساطه فى 

بيع وشراء الشقق والراضى والعقارات بكافه انواعها والمقاولت العامة  بجهة محافظة القاهرة قطعه 25 

النرجس 3 التجمع الخامس دور اول

21 - محمد كامل محمد ابو ناصف وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    4591 ورقم قيد  31194    مركز عام  عن تجميع وتصنيع الجهزه الكهربائيه واللكترونيه )فيما عدا 

اجهزه الكمبيوتر والنترنت والكاميرات السلكيه واللسلكيه (  بجهة محافظة القاهرة قطعه 1 / 25 بمركز 

خدمات المنطقه الصناعيه

22 - زكريا شلبى سالم شلبى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    4626 ورقم قيد  31197    مركز عام  عن استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 (وتوكيلت تجاريه  بجهة محافظة القاهرة 7 ش المدينه المنوره متفرع من الشيخ منصور المرج 

الغربيه

23 - رمضان احمد محمدى امام وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    4665 ورقم قيد  31204    مركز عام  عن خدمات نقل البضائع والتوريدات  بجهة محافظة 

القاهرة 27 تقسيم ابو رجيله الدور الثانى 3

24 - نورهان خالد محمد محمد حيزة وشركاها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    4691 ورقم قيد  31208    مركز عام  عن الستشارات الهندسيه المتكامله  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 430 مجلس الدفاع الوطنى التجمع الخامس
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25 - محمد احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

4770 ورقم قيد  31225    مركز عام  عن خياطه الملبس الجاهزه )فيما عدا خدمات النترنت فيما عدا 

الملبس العسكريه واكسسوارتها ( موافقه امنيه رقم 79 لسنه 2022 برقم صادر 4620 لسنه 2020  بجهة 

محافظة القاهرة 7 ش محمد رسلن من ش مؤسسه الزكاه

26 - اسلم احمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

4771 ورقم قيد  31226    مركز عام  عن انشاء وادارة المدارس الخاصه بكافه انواعها )عربى - لغات - 

دولى( بكافه مراحلها التعليميه )الحضانات - ابتدائى - اعدادى وثانوى ( وانشاء واداره المعاهد الزهريه الخاصه 

بكافه المراحل التعليميه بكافه انواعها تحت اسم المدارس ) وايت لند او اى اسماء اخرى ( فيما عدا المن 

والحراسه وتوريد العماله والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 130 لسنه 2022  

بجهة محافظة القاهرة ق 2907 الكيلو 2 من خارج الزمام بقسم السلم ثان

27 - امير طلعت امين حسن وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    4779 ورقم قيد  31229    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن( واستثمار عقارى ومقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 عقار 

رقم 120 الحى الرابع قطاع د

28 - محمد عدلى محمود ابو الحسن وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    4865 ورقم قيد  31246    مركز عام  عن غسيل جاف السيارات باماكنها لدى العملء  بجهة 

محافظة القاهرة مول امون المستقبل 63 م محل 117

29 - عبد الناصر احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

4872 ورقم قيد  31247    مركز عام  عن توزيع ادوية  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش محمود عبد 

المعبود ش الصحه ش عين شمس عزبه النخل
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فروع الشركات

1 - احمد ممدوح وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    4479 ورقم قيد   30335   فرعى  عن 

تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه في نفس 

المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتمثيل 

الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون 

واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة القاهرة كائن بمحطه وقود شل اوت الرحاب 2 الكائنه امام محطه وقود 

المارات الرحاب القاهره وهو عباره عن 3 باكيات خدمات

2 - احمد ممدوح وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    4479 ورقم قيد   30335   فرعى  عن 

تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه في نفس 

المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتمثيل 

الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون 

واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة الجيزة غرفه بالمنافع بشقه رقم 5 الدور الثالث بعد الرضي عماره 88 ش 

الملك فيصل بعد تقاطع المريوطيه الهرم

3 - احمد محمد محمد جادا وشريكه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    4542 ورقم قيد   31186   

فرعى  عن مصنع غزل ونسيج  بجهة محافظة الغربية كفرالزيات العقار رقم 15 شارع المام مالك ملك مصطفى 

فرج فرج البسيونى

4 - احمد محمد محمد جادا وشريكه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    4542 ورقم قيد   31186   

فرعى  عن مصنع غزل ونسيج  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 175 بمنقطه 800 فدان المنطقه الصناعيه

5 - غاده احمد طه معاذ وشركائها   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    4719 ورقم قيد   11855   

فرعى  عن صناعة رولت واكياس وشنط بلستيك وادوات مائده وعبوات واغطيه بلستيك حقن ونفخ الى جانب 

نشاط الشركة الساسى  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 89 و 90 بالمنطقه الصناعيه 800 فدان

6 - محمود الحسينى وشريكته   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    4765 ورقم قيد   21277   فرعى  

a321 - عن تسويق عقارى والقيام باعمال المبانى واعمال الصيانه والتشطيبات  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم

a322  ش تريفيوم اسكوير التجمع الخامس الدور الثالث

7 - شركة علء علم فرغلى صالح وشركائه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    4849 ورقم قيد   

18174   فرعى  عن تعديل غرض الشركة الى تجاره الرخام والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة شق التعبان المنطقه الصناعيه ش المستحى
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 محو - شطب

1 - فادى يسرى حنا روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8954 قيد فى 06-01-2008 برقم ايداع  11 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - رامى على حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11006 قيد فى 11-01-2012 برقم ايداع  86 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

3 - عزيزه عبد الحميد غنيمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14209 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع  115 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

4 - محمود سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16685 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  

3947 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - احمد سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16686 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  3948 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

6 - احمد سعد محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16866 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع  4229 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاه التاجر

7 - محمد سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18801 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع  2493 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

8 - محمد مصطفى عبد اللطيف خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22783 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع  

3357 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

9 - هدى احمد امين عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23009 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع  3765 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

10 - محمود احمد رفاعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25067 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع  881 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لللغاء الرئيسى الخر

11 - شنوده فرج غيط صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   21593 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع  1325 

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

12 - على اشرف ابراهيم احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25863 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع  

2511 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - اسامه يوسف عبد الحميد عواد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29517 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

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

14 - رمضان فهمى رمضان فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15669 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع  

2315 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

15 - ايمن صلح فرج اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16465 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع  3587 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

16 - ريمون مجدى نسيم عبد اللهوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   16708 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع  

3974 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

17 - محمد خالد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26997 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  1409 وفى 

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

18 - محمود فؤاد بسيونى بسيونى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29824 قيد فى 12-12-2021 برقم 

ايداع  5517 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - اشرف فريد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3725 قيد فى 29-06-2002 برقم ايداع  621 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

20 - وليد محمد عبد الحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19072 قيد فى 16-07-2017 برقم ايداع  2968 

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

21 - مكتب متعهد نقل عمال جرجس عدلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28676 قيد فى 20-06-2021 برقم 

ايداع  2545 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - وليد محمد انور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10068 قيد فى 28-07-2010 برقم ايداع  853 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

23 - جلل حمدى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13820 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع  2262 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

24 - مسعد محمد السيد احمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25250 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  

4367 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

25 - مسعد محمد السيد احمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25250 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع  

1182 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

26 - صموئيل فؤاد مقار ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29247 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  4101 

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

27 - سلوى شعبان شبل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26473 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  4275 

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

28 - محمد رجب على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15823 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع  2568 وفى 

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

29 - مارينا فكتور ابراهيم مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16247 قيد فى 01-09-2016 برقم ايداع  3232 

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

30 - فرج عبد النبى عبد الغنى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18553 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع  

2083 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

31 - احمد ابراهيم احمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18976 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع  

2800 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - مؤسسه عبد العزيز للمقاولت العمومية والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   23417 قيد فى 

25-09-2018 برقم ايداع  4479 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

33 - شيرين العربى السيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16872 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع  4244 

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

34 - غندور لطحن وتعبئه وتغليف البن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27060 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

1582 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر

35 - محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6916 قيد فى 18-12-2005 برقم ايداع  1515 وفى 

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

36 - ماهر حسن محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   542 قيد فى 16-04-1998 برقم ايداع  217 وفى 

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

37 - جمال سيد أمين مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   2367 قيد فى 17-09-2000 برقم ايداع  834 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

38 - علء احمد خلف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15531 قيد فى 30-05-2016 برقم ايداع  2102 وفى 

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

39 - حسام حسن على عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28872 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  3080 

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

40 - ايمان كمال عبد السميع عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26362 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع  

3919 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

41 - احمد عوض حسنين حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15230 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع  

1634 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

42 - احمد شاهين بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28598 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  2288 

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

43 - وفاء ابراهيم التونى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12977 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  927 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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44 - وليد بغدادى عبد السميع بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13721 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع  

2102 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

45 - سامح ثابت بحيره سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18236 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع  1559 

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

46 - حاتم محمود الحسينى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18765 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع  

2435 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

47 - محمد للعطاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   21903 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  1844 وفى تاريخ  

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

48 - عبد ا رمضان عبد القادر عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24777 قيد فى 20-01-2019 برقم 

ايداع  378 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

49 - احمد مصطفى موسى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12153 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع  

615 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

50 - احمد عبد الحميد السعيد ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم   18619 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع  

2198 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - تونى عبد الحميد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   19061 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع   2956 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - عصام كمال محمد على الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   21067 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع   

414 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

3 - النجار للتوريدات العموميه والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم   21641 قيد فى 2018-03-12 

برقم ايداع   1395 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - اسماعيل على البدرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   24406 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   6165 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - كريم محمد عبد الستار محمد عرف تاجر فرد سبق قيده برقم   29039 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع   

3585 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - حفناوى عبد الوارث بكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19349 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع   

3450 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد شعبان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   31000 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   3721 فى 

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

8 - يحيا احمد حسان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8377 قيد فى 21-12-2006 برقم ايداع   2108 فى 

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

9 - عبد الرحمن احمد جدامى على تاجر فرد سبق قيده برقم   13404 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع   

1677 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - امير حسن يونس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   16376 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع   3444 

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

11 - مينا بطرس ابراهيم تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم   28805 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع   

2920 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - طارق سليمان سليم عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم   16452 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع   

3562 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - محمد كمال على خليفه على تاجر فرد سبق قيده برقم   18072 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع   

1269 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - علء احمد خلف عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   23746 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع   

5050 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - صالح عبد الفتاح ابراهيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   22092 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع   

2181 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

16 - طه عبد الصبور عبد المحسن بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   24364 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   

6097 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - المير عبد القوى احمد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم   7005 قيد فى 19-01-2006 برقم ايداع   

66 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

18 - مجدى منير يونان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22110 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع   2205 

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

19 - مؤسسه الهدى للتوريدات العامه تاجر فرد سبق قيده برقم   27144 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع   

1807 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

20 - يوسف وهبه ابراهيم وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم   9423 قيد فى 02-02-2009 برقم ايداع   94 فى 

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

21 - بوسى محمد عبد الستار السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   21787 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع   

1638 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - محمد سعيد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30707 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   2566 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

23 - شادى ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم   30723 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع   2592 فى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

24 - عادل قدرى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31198 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع   4566 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

25 - احمد حسنين للدوات المنزليه والجهزه الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   31031 قيد فى 

05-07-2022 برقم ايداع   3836 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

800,000.000

26 - محمود حسنى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   15496 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع   2048 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

27 - هانى محمود محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   30140 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   

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

28 - عمر عبد المنعم شحات جلل تاجر فرد سبق قيده برقم   30428 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   

1658 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - عبده عبد ا عبد ا منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    24098 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    

5673 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل 1 

عماره 142 اسكان شباب جنوبى التجمع الول

2 - محمود احمد رفاعى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25067 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع    881 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان 2 ش 

السكران من ش التروللى

3 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    27938 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1  ش الشيخ 

منصور بجوار كشرى الزعيم

4 - سلمه عبد الكريم سلمه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    30945 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

3686 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح مركز 

رئيسى بالعنوان / مركز خدمات مجاورة 2 الحى الثانى

5 - سلمه عبد الكريم سلمه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    30945 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

3686 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// 8ح صابر 

مرسي من ش 25- عزبة عثمان- ملك// اميره صابر مرسي

6 - النجار للتوريدات العموميه والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم    21641 قيد فى 2018-03-12 

برقم ايداع    1395 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 

/ 58 ش حسنى احمد خلف

7 - النجار للتوريدات العموميه والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم    21641 قيد فى 2018-03-12 

برقم ايداع    1395 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 58 ش حسنى احمد 

خلف

8 - هانى محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم    28080 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    831 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه رئيسى ارخر بالعنوان شبرامنت ارض 

الشون جوار مسجد الخليل بنشاط تصنيع الوميتال زجاجى براس مال مائه الف جنيه

9 - منصور فتوح منصور ابو زهره تاجر فرد سبق قيده برقم    28475 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    

1900 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل 12 

بالسوق التجارى حى 3 مجاورة 5

10 - نصار ابراهيم عسران محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23126 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    

2008 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهره الجديده 33 أ عمارات 91 

الدلياش ش 91 التجمع الول

11 - اسماعيل على البدرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    24406 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

6165 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / اطلس 

1200 بلوك 1 مدخل 1 محل 2

12 - مسعد محمد السيد احمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    25250 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

1182 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كشك مرحله ثانبه الدور الول 

سيتى ستارز سنتر

13 - هانى محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم    28080 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    831 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شبرامنت ارض الشون جوار مسجد الخليل

14 - مصطفى فخرى ابو الحسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    19983 قيد فى 19-10-2017 برقم 

ايداع    4553 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

ش محمد ندى من مصطفى الشريف عزبه النخل
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15 - محمد عبد الوهاب على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    20409 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    

5283 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح بدروم 

بالعقار رقم 202 بشارع بنفسج 1 شقه رقم 2 التجمع الول

16 - غازى لند تاجر فرد سبق قيده برقم    22967 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    3684 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 87 مول براديس 2 

التعاونيات

17 - غازى لند تاجر فرد سبق قيده برقم    22967 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    3684 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان مصنع 71 و 72 مجمع 

الصناعات الصغيره المنطقه الستثماريه

18 - غازى لند تاجر فرد سبق قيده برقم    22967 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    3684 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 71 و 72 مجمع الصناعات الصغيره المنطقه 

الستثماريه

19 - حسام حسن اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25753 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع    

2252 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى 

ليصبح / عمارة 45 من ش ال 27 التروللى من 145 من ش الخمسين ابو رجيله

20 - محمد ابراهيم عزب سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29439 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

4565 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان ش الدكتور 

على سالم خلف المعهد الزهرى السلم اول

21 - محمد ابراهيم عزب سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29439 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

4565 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الدكتور على سالم خلف المعهد 

الزهرى السلم اول

22 - خالد البدرى عبد الدايم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14359 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 678 

النرجس التجمع الخامس

23 - محمد كمال على خليفه على تاجر فرد سبق قيده برقم    18072 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 3 ش 

الصرف الصحى محل بالدور الرضى

24 - احمد عمرو رسمى السيد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    25578 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع    

1854 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 15 ش 

عمار بن ياسر نزله الريحانى العسقلنى الحرفيين

25 - عبد الرحمن محمد فوزى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    26479 قيد فى 12-12-2019 برقم 

ايداع    4295 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الرئيسى 

الخر ليصبح قطعه 41 بلوك 2 منطقه 1 ورش الشباب

26 - جمال احمد عبد الجواد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    28389 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

1657 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 ش على امين

27 - جمال احمد عبد الجواد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    28389 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

1657 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 28 ش على 

امين

28 - احمد شريف ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29407 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

7432 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى 

ليصبح 3 ش الصرف الصحى بملك على خلف محمد عبد المنعم

29 - احمد شريف ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29407 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

7432 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية البوها ملك/ شريف ابراهيم 

اسماعيل
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30 - هانم عبدالعزيز عبدالسلم عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم    31180 قيد فى 13-07-2020 برقم 

ايداع    3270 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل العنوان ليصبح 

العبور السلم 28 شارع امين ابو زيد - تقسيم التجاريين

31 - امير حسن يونس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    16376 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    3444 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل بلوك 3 

مساكن الدلتا الجديدة عملية 528

32 - مينا بطرس ابراهيم تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    28805 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    

2920 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح 46 ش 

جمال عبد الناصر مدينه الزهور

33 - ايهاب اشرف ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    17231 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع    

4916 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه 

1050 ش صلح الدين

34 - سامح محمد كمال الدين عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم    18002 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    

1150 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار رقم 1 ش محمد عبد الرسول من ش سيد حماده المرج الغربيه

35 - غاده صبحى احمد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    25134 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    991 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح / 

محل رقم 7 سوق القاهرة مساكن القاهره منطقه 2 السلم اول

36 - عادل قدرى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31198 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع    4566 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسي الخر

37 - حسام الدين بدوى زيدان عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    15002 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن فى / محل 13 

SOUTH PARK جنوبى المناطق الخدميه C

38 - حسام الدين بدوى زيدان عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    15002 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل C 13 جنوبى المناطق 

SOUTH PARK الخدميه

39 - عادل قدرى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31198 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع    4566 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي// بدر-75حي3

مجاوره2

40 - السيد عبد ا اسماعيل الصفتى تاجر فرد سبق قيده برقم    29375 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

4396 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح العقار رقم 

2 عصام عواد سكران متفرع من ش الجامعه المصريه ابو صير - محل

41 - خميس سليم عيد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    7461 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع    806 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 17 ش مسجد الفردوس 

من ش جمال عبد الناصر

42 - محمود احمد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    13962 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع    

2459 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 26 ارض 

وزارة الماليه الدور الرضى منطقة الميراج التجمع الول

43 - عمرو عبد المنعم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25698 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

2122 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 123 ش 

الياسمين 7 التجمع الول

44 - بشير عبد العال محمد العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14913 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع بالعنوان / ق 4 , 5 , 

12 م الصناعيه بساتين السماعيليه

Page 24 of 57 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

45 - بشير عبد العال محمد العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14913 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ق 4 , 5 , 12 م الصناعيه 

بساتين السماعيليه بلبيس

46 - رامي ميلد ملك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    29399 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    4207 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الجهاد من ش التروللى

47 - رامي ميلد ملك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    29399 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    4207 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 9 ش اولد شهدى  -الشيخ منصور - 

الخصوص-ملك/ مينا بسطه بسطاوي

48 - احمد جمال مرشدى ابو النجاه تاجر فرد سبق قيده برقم    16289 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع    

3294 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل 143 

دور الول فوق الرضى مول مرحبا التجمع الخامس

49 - شرين محمد مختار محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    19552 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

3850 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 123 ش 

احمد عصمت

50 - مصطفى عبد الحميد عبد الحميد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    14311 قيد فى 21-01-2016 برقم 

ايداع    254 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح 

ش / ترعه عنانى

51 - مينا عزت ناثان جبره تاجر فرد سبق قيده برقم    18362 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    1774 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح 14 ش 

محمد صبرى من ش محمد رفعت شقه 4

52 - مرقص رافت ميخائيل عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    21203 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح 

/ ش النور والخشاب من ترعه الجبل الجديد

53 - مؤمن محمد هارون عصران تاجر فرد سبق قيده برقم    24573 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    

24 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم 36 أ 

ومحل 36 ب بدروم مول بانوراما الشروق

54 - مؤمن محمد هارون عصران تاجر فرد سبق قيده برقم    24573 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    

24 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 36 أ ومحل 36 ب بدروم 

مول بانورانا الشروق

55 - امين محمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    29492 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

4696 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 ش 

محمد الخضر منشيه السد العالى متفرع من ش الربعين

56 - مصطفى محمد على ابو الحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    29809 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    

5489 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى 

ليصبح 43 ق 100 حوض برخالى الوسطانى رقم 37 تقسيم النزهه مدينه الزهور

57 - سلمه عبد الكريم سلمه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    30945 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

3686 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 8 ح 

صابر مرسى من ش 25 عزبه عثمان

58 - على عبد النبى السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31199 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

4660 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ق 312 ش المعهد الزهرى 

من تقسيم النزهه 2 ابو رجيله

59 - على عبد النبى السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31199 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

4660 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 1 ق 312 

ش المعهد الزهرى من تقسيم النزهه 2 ابو رجيله
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60 - مصطفى سعيد شوقى على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23035 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    

3809 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش بلل بن رباح 

تقسيم ابو العز قطعه 353 الدور الرضى - محل

61 - مامون عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29530 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    4774 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان وحده 4 اكسيوبلزا 

حديقه الطفل ش ابو داود الظاهرى بسمه تجاريه بلك هورس اند جومارو بنشاط انشاء واداره واستغلل وتشغيل 

المطاعم والكافيهات
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النشاط

1 - عادل جمال احمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  20834 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع    32وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع المشغولت الفضيه والذهب بعد 

الحصول الموافقه من مصلحه الموازين والدمغه والتجاره الداخليه

2 - احمد عاطف عبد القادر عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  17740 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع    

768وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير

3 - النجار للتوريدات العموميه والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  21641 قيد فى 12-03-2018 برقم 

ايداع    1395وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد اغذيه ومشروبات )

فيما عدا الكحوليات(

4 - معرض فيصل للمطابخ تاجر فرد سبق قيده برقم  24380 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    6122وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن (

5 - رفعت فانوس سليمان موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  7409 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع    733وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجارة قطع غيار السيارات

6 - منى محمد على محمد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  28766 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    2797

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عامه

7 - مصعب احمد حسين ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12782 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع    399

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19

8 - محمد عبد الوهاب على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  20409 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    

5283وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت والتشطيبات

9 - محمد كمال على خليفه على تاجر فرد سبق قيده برقم  18072 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    1269

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع قطع غيار اجهزه منزلية

10 - بيومى محمد بيومى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18245 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع    1577

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع وشراء وتجاره الخرده 

ومشتقاتها

11 - حفناوى عبد الوارث بكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19349 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    

3450وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تسويق العقارى

12 - جمال احمد عبد الجواد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  28389 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    1657

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تاجير المعدات الثقيله والمقاولت

13 - محمد محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  29400 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    4459

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت المتكامله

14 - يحيا احمد حسان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8377 قيد فى 21-12-2006 برقم ايداع    2108وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقارى وتوريدات عموميه )فيما 

عدا توريد العمالة واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (

15 - عبد الرحمن احمد جدامى على تاجر فرد سبق قيده برقم  13404 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع    

1677وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد الخضار والفاكهة

16 - امير حسن يونس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  16376 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    3444

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع كاوتش وبطاريات سيارات

17 - حفناوى عبد الوارث بكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19349 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    

3450وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت والتوريدات العموميه )فيما 

عدا توريد العمالة واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (

18 - مينا بطرس ابراهيم تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  28805 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    

2920وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه تصنيع اثاث
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19 - حسين عبد المجيد عبد الرحيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  29057 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    

3630وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات كهربائيه

20 - ياسر سليمان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16423 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    3519

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خدمات الكرتون

21 - شريف مدحت العزب الزنفلى تاجر فرد سبق قيده برقم  4780 قيد فى 29-09-2003 برقم ايداع    1076

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير رمل زجاجى واسمده

22 - علء محمد ابراهيم الغيطى تاجر فرد سبق قيده برقم  22717 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع    3244

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن 

واستخراجها واستغلل المناجم والمحاجر بعد الحصول على التراخيص اللزمه

23 - محمود عمر محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  27843 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    226وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت

24 - هانى حامد شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30775 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    2784

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط خدمات نقل )بضائع( ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

25 - محمد شعبان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  31000 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    3721وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره قطع غيار اجهزه منزليه

26 - محمد عبد الهادى محمد على فخر تاجر فرد سبق قيده برقم  31111 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

4270وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صيانه مرافق مياه صرف صحى - 

صيانه كهرباء - صيانه زراعه - اعمال نظافه - خدمات نقل - مقاولت عامه

27 - طه عبد الصبور عبد المحسن بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24364 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع    

6097وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط انشاء ورصف طرق

28 - شربات سيد عرابى بربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  21994 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    2002

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن(

29 - خميس سليم عيد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7461 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع    806وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشه حداده

30 - مايكل وهيب عزيز مشرقى تاجر فرد سبق قيده برقم  12728 قيد فى 19-02-2015 برقم ايداع    274

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت عامه

31 - عمرو عبد المنعم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25698 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

3094وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الفرع ليصبح مصنع تصنيع اثاث

32 - عبد الحميد صابر احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25840 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

2424وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التوريدات العموميه )فيما عدا توريد 

العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن (

33 - صلح فارس صلح منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  25541 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع    

1779وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه )فيما عدا 

توريد العماله واجهزه كمبيوتر والدعايه والعلن (

34 - مؤسسه الهدى للتوريدات العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  27144 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

1807وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط اعمال نظافه دون توريد العماله

35 - جورج صفوت جورج عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  11137 قيد فى 11-03-2012 برقم ايداع    

384وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير )ماعدا اجهزه الكمبيوتر (

36 - مهاب سامر محمد علوى حامد شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  29707 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

5229وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تدريب العاب رياضيه موافقه امنيه رقم 

54 لسنه 2022 فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه
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37 - مؤسسه نبيل فوزى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  18049 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع    

1228وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه )فيما عدا 

توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى  والدعايه والعلن والنترنت(وادوات مكتبيه ومعادن مشكله فى 

حدود المصرح دون النترنت

38 - محمد يوسف صالح ريان تاجر فرد سبق قيده برقم  22721 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    3250

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

وتوريد مستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (

39 - مؤمن محمد هارون عصران تاجر فرد سبق قيده برقم  24573 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    24

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / سوبر ماركت

40 - عمر عبد المنعم شحات جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  30428 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

1658وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره وصيانه اجهزه التكييف 

والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت (

41 - عمر ابراهيم بدوى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  31219 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

4748وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مركز تجميل وبيوتى سنتر 

دون اجراء العمليات الجراحيه

42 - مامون عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29530 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    4774

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشاء واداره واستغلل وتشغيل المطاعم والكافيهات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12518 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-2009  برقم ايداع 4,539.000 الى : الغاء السمه التجاريه

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21494 وتم ايداعه بتاريخ   

27-02-2018  برقم ايداع 1,151.000 الى : مركز طوبجى لخدمات السيارات

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13875 وتم ايداعه بتاريخ   

x trend 02-12-2015  برقم ايداع 2,338.000 الى : اكس تريند

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24319 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2018  برقم ايداع 6,029.000 الى : عزيزة عازر ساويرس جريس

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12782 وتم ايداعه بتاريخ   

11-03-2015  برقم ايداع 399.000 الى : المؤسسه العربيه لتوريد اصباغ ومواد مساعدة لصناعة النسيج

6 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20409 وتم ايداعه بتاريخ   

26-11-2017  برقم ايداع 5,283.000 الى : حياة افضل البيت المصرى

7 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31000 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2022  برقم ايداع 3,721.000 الى : الندلس لقطع غيار الجهزه المنزلية

8 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29400 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2021  برقم ايداع 4,459.000 الى : اى بى اس للمقاولت وقطع غيار السيارات

9 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31066 وتم ايداعه بتاريخ   

18-07-2022  برقم ايداع 3,992.000 الى : مؤسسه الندى للمقاولت العموميه

10 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8377 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2006  برقم ايداع 2,108.000 الى : العالمية للتسويق العقارى

11 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13111 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2015  برقم ايداع 1,256.000 الى : كافتيريا سفارى

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28805 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2021  برقم ايداع 2,920.000 الى : نسر البريه لتصنيع الثاث

13 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28807 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2021  برقم ايداع 2,922.000 الى : ربع التمن

14 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29057 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-2021  برقم ايداع 3,630.000 الى : كيان للمقاولت والتوريدات الكهربائيه

15 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26688 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2020  برقم ايداع 451.000 الى : المؤسسه العالميه لتوريد الزجاج

16 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31000 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2022  برقم ايداع 3,721.000 الى : الندلس لبيع قطع الغيار

17 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31191 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2022  برقم ايداع 4,571.000 الى : نيرمين ايهاب احمد مختار

18 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31191 وتم ايداعه 

NANUSHKA BOUTIQUE بتاريخ   17-08-2022  برقم ايداع 4,571.000 الى : نانوشكا بوتيك

19 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22190 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2018  برقم ايداع 2,334.000 الى : معتز ناجح عبيد جندى

20 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24364 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2018  برقم ايداع 6,097.000 الى : بناء للمقاولت العامة وانشاء ورصف طرق

21 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12728 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2015  برقم ايداع 274.000 الى : اكسبرس للمقاولت العامه
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22 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30603 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2022  برقم ايداع 2,226.000 الى : جرجس غطاس سلمه بسخرون

23 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25541 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-04-2019  برقم ايداع 1,779.000 الى : زاد الخير للتوريدات العموميه

24 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31210 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 4,714.000 الى : ماجد انور راضي اسكندر

25 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31210 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 4,714.000 الى : جيسون للنجاره

26 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10108 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2010  برقم ايداع 939.000 الى : مؤسسه السندباد لمتعهد نقل الركاب

27 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31216 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2022  برقم ايداع 4,744.000 الى : بلتنيوم للخريطه العقاريه

28 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22721 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2018  برقم ايداع 3,250.000 الى : ريان للتوريدات العموميه

29 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30428 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2022  برقم ايداع 1,658.000 الى : مؤسسه الجلل

30 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29833 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 5,543.000 الى : A S G ايه اس جى للمقاولت العامه المتكامله

الشخاص

1 - فادى كريم فريد خليل طوبجي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   21494 وتم ايداعه بتاريخ  

27-02-2018 برقم ايداع    1151تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  تصحيح السم طبقا للرقم القومى

2 - عزيزه عازر ساويرس جريس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   24319 وتم ايداعه بتاريخ  

12-12-2018 برقم ايداع    6029تم التأشير فى تاريخ   04-08-2022   بــ  تصحيح السم طبقا لبطاقه الرقم 

القومى ليصبح / عزيزه عازر ساويرس جريس

3 - معتز ناجح عبيد جندى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22190 وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-08 

برقم ايداع    2334تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  تعديل السم التجارى ليصبح معتز ناجح عبيد 

جندى

4 - جرجس غطاس سلمه بسخرون  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30603 وتم ايداعه بتاريخ  

11-04-2022 برقم ايداع    2226تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  تعديل السم طبقا لبطاقه الرقم 

القومى ليصبح جرجس غطاس سلمه بسخرون

5 - ماجد انور راضي اسكندر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31210 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-24 

برقم ايداع    4714تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اسماء حمزه وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم    9493 قيدت فى 01-04-2009 برقم ايداع   325 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماليه

2 - اسماء حمزه وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم    9493 قيدت فى 01-04-2009 برقم ايداع   325 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

3 - محمد خليفه السيد بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16301 قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع   

3319 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

الماديه

4 - محمد خليفه السيد بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16301 قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع   

3319 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

5 - محمد الفخرانى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    24700 قيدت فى 14-01-2019 برقم ايداع   242 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه الماليه

6 - محمد الفخرانى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    24700 قيدت فى 14-01-2019 برقم ايداع   242 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

7 - عمر محمد على عفيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    29305 قيدت فى 30-09-2021 برقم ايداع   

4238 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماديه

8 - عمر محمد على عفيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    29305 قيدت فى 30-09-2021 برقم ايداع   

4238 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

9 - وفاء عبد الفتاح وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم    2196 قيدت فى 25-06-2000 برقم ايداع   565 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماديه

10 - وفاء عبد الفتاح وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم    2196 قيدت فى 25-06-2000 برقم ايداع   565 

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

11 - على عادل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    18136 قيدت فى 26-03-2017 برقم ايداع   

1388 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

12 - عادل السيد عبد الحميد المتولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9238 قيدت فى 03-08-2008 برقم 

ايداع   840 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفيه الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم 

الماليه

13 - عادل السيد عبد الحميد المتولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9238 قيدت فى 03-08-2008 برقم 

ايداع   840 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

14 - صبرى ابراهيم و شريكه سامح ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    10297 قيدت فى 29-11-2010 برقم 

ايداع   1367 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه الماديه

15 - صبرى ابراهيم و شريكه سامح ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    10297 قيدت فى 29-11-2010 برقم 

ايداع   1367 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - اسماء رمزى فتح ا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    24372 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع   

6109 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

17 - محمد جمال احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11459 قيدت فى 21-10-2012 برقم ايداع   

1249 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقه الماديه

18 - محمد جمال احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11459 قيدت فى 21-10-2012 برقم ايداع   

1249 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

19 - اسماء رمزى فتح ا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    24372 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع   

6109 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
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20 - مينا مجدى فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30093 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع   407 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم المالية

21 - مينا مجدى فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30093 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع   407 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

GLOBAL FOR TRAINING AND  22 - العالميه للتدريب والستشارات - عيسى عزيز وشريكته

DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم    12725 قيدت فى 18-02-2015 برقم ايداع   269 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

GLOBAL FOR TRAINING AND  23 - العالميه للتدريب والستشارات - عيسى عزيز وشريكته

DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم    12725 قيدت فى 18-02-2015 برقم ايداع   269 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

24 - احمد مصطفى ابراهيم مبروك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12151 قيدت فى 01-06-2014 برقم 

ايداع   607 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - شريف عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23470 قيدت فى 01-10-2018 برقم ايداع    4578

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شركة محمد شعبان السيد محمد بدره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19086 قيدت فى 2017-07-17 

برقم ايداع    2990وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

3 - احمد كمال محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31108 قيدت فى 31-07-2022 برقم ايداع    4185

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - احمد عنبه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21468 قيدت فى 26-02-2018 برقم ايداع    1099وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

5 - احمد سامى على عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19475 قيدت فى 24-08-2017 برقم ايداع    

3719وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

6 - وائل صبرى عبد الرحمن البحيرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     28045 قيدت فى 2021-02-22 

برقم ايداع    739وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - شركة محمد صبحى السيد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14961 قيدت فى 24-03-2016 برقم 

ايداع    1207وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغير مقر الشركة الى 

العنوان 56 ش حسن المامون

2 - فوزى رجب وشريكته )فوزى الكبابجى ( شركة سبق قيدها برقم     26911 قيدت فى 22-06-2020 برقم 

ايداع    1159وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه فرع اخر للشركة 

بالعنوان / سيدى عبد الرحمن العلمين واجهه هايسيندا وايت

3 - فوزى رجب وشريكته )فوزى الكبابجى ( شركة سبق قيدها برقم     26911 قيدت فى 22-06-2020 برقم 

ايداع    1159وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن 

العلمين واجهه هايسيندا وايت

4 - ابناء النيل لنشاء المطاعم والماكولت الغذائية) مصطفى محمود احمد وشركائه ( شركة سبق قيدها برقم     

14428 قيدت فى 03-02-2016 برقم ايداع    416وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح منطقه اللعاب المائيه بقريه اكوافيو الساحل الشمالى الكيلو 91 طريق السكندريه الساحلى )قبلى 

الطريق (

5 - ابناء النيل لنشاء المطاعم والماكولت الغذائية) مصطفى محمود احمد وشركائه ( شركة سبق قيدها برقم     

14428 قيدت فى 03-02-2016 برقم ايداع    416وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح اضافه فرع جديد الكائن / منطقه اللعاب المائيه بقريه اكوافيو الساحل الشمالى الكيلو 91 طريق 

السكندريه مطروح الساحلى )قبلى الطريق (

6 - ايدج القابضه للستثمارات ش م م شركة سبق قيدها برقم     28479 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

1910وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسى لداره 

الشركة الوحده الداريه رقم 6 الكائنه بالمبنى 25 داخل المركز التجارى )ذا ديستريكت ( مساكن شيراتون

7 - مصطفى شعبان عبد المنعم محمد البشبيشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30372 قيدت فى 

09-03-2022 برقم ايداع    1389وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مركز الشركة ليصبح رقم 100 ش انابيب البترول المنطقه الصناعيه المحل رقم 1 بالرضى

8 - احمد اكرم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17871 قيدت فى 28-02-2017 برقم ايداع    967وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة البقاء على مقر الشركة كما هو مكتب رقم 

127 مبنى رد كون الدارى قطعه 140 المنطقه الولى ش البنوك الدور الول التجمع الخامس

9 - سعيد محمد غانم محمد رفاعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     18259 قيدت فى 11-04-2017 برقم 

ايداع    1603وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة 

ليصبح / شقه بالدور الثالث بالعقار 1 منطقه 1 اللوتس الشمالية التجمع الول

10 - نشات مرقص وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9051 قيدت فى 11-03-2008 برقم ايداع    274وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينه العبور المنطقه الصناعيه بلوك 13016 

قطعه رقم 9 وبذلك يتم نقل مقر الشركة الى مكتب سجل القليوبيه

11 - احمد خليفه عبد الله خليفه وشركائه شركة سبق قيدها برقم     21089 قيدت فى 14-03-2022 برقم 

ايداع    1544وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

كورنيش النيل ش مسجد ارض العلف بجوار مسجد الشهيد كفر العلو
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12 - احمد خليفه عبد الله خليفه وشركائه شركة سبق قيدها برقم     21089 قيدت فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    458وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى للشركة ليصبح / كورنيش النيل ش مسجد ارض العلف بجوار مسجد الشهيد كفر العلو

13 - احمد محمد فوزى محمود داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12134 قيدت فى 19-05-2014 برقم 

ايداع    557وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية برج السلمانيه الدور الول 

علوى اخر ش بطرس من الكورنيش

14 - احمد محمد فوزى محمود داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12134 قيدت فى 19-05-2014 برقم 

ايداع    557وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع للشركة بعنوان 

برج السلمانيه الدور الول علوى اخر ش بطرس من الكورنيش

15 - عاصم محمد صبحى السيد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28916 قيدت فى 2021-08-04 

برقم ايداع    3243وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغير مقر الشركة 

ليصبح بالعنوان 56 ش حسن المامون

16 - هدى على الشافعى خليل وشركاها )سيا لصناعة الجهزة والمنظومات ( شركة سبق قيدها برقم     11443 

قيدت فى 11-10-2012 برقم ايداع    1208وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تم نقل المقر الى مكتب سجل تجارى الخانكه

17 - اشرف احمد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23574 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع    

4749وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغير عنوان الشركة ليصبح / 

عماره 23 المحمودية القطاميه التجمع الثالث

18 - غاده احمد طه معاذ وشركائها شركة سبق قيدها برقم     11855 قيدت فى 26-08-2013 برقم ايداع    

862وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان قطعه رقم 89 

وقطعه رقم 90 بالمنطقه الصناعيه 800 فدان

19 - غاده احمد طه معاذ وشركائها شركة سبق قيدها برقم     11855 قيدت فى 26-08-2013 برقم ايداع    

862وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 89 و 90 بالمنطقه 

الصناعيه 800 فدان

20 - محمود الحسينى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21277 قيدت فى 11-02-2018 برقم ايداع    764

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة بالعنوان الدور الثالث 

من العقار a321 - a322 شارع تريفيوم سكوير التجمع الخامس الدور الثالث

21 - محمود الحسينى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21277 قيدت فى 11-02-2018 برقم ايداع    764

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم a321 - a322 ش تريفيوم 

اسكوير التجمع الخامس الدور الثالث

22 - مهندس اشرف حسان توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     406 قيدت فى 03-02-1998 برقم ايداع    

50وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرعين ليصبح مصنع 

واحد بعنوان بالقطعه رقم 3 ج -3 أ بلوك 22003 بالمنطقه الصناعيه ب , ج بمدينه العبور

23 - عصام العصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9208 قيدت فى 03-07-2008 برقم ايداع    737وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية يتم نقل المركز الرئيسى من سجل تجارى 

العبور الى مكتب سجل تجارى غرفه شبرا الخيمه نتيجه تغير عنوان الشركة ليصبح قطعه رقم 10 بلوك 20007

24 - علء علم فرغلى صالح وشركائه شركة سبق قيدها برقم     18174 قيدت فى 30-03-2017 برقم ايداع    

1460وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان معرض 

بالعنوان الكائن فى المنطقه الصناعيه شق التعبان ش المستحى
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25 - علء علم فرغلى صالح وشركائه شركة سبق قيدها برقم     18174 قيدت فى 30-03-2017 برقم ايداع    

1460وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شق التعبان المنطقه الصناعيه ش 

المستحى

26 - احمد نور الدين احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10207 قيدت فى 13-10-2010 برقم ايداع    

1159وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الموقع الرئيسى ليصبح 

قطعه رقم 17 بلوك رقم 20032 المتداد الغربى مدينه العبور
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النشاط

1 - يوسف احمد وهبة و شريكته شركة سبق قيدها برقم     11636 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع    215 

وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة / تصنيع وتجميع واستيراد وتصدير الموازين 

وخدمات المعايرة واصدار الشهادات وماكينات التقطيع والمفارم وصيانتها

2 - شركة الوطنيه للصناعات المعدنيه - يسراالفاسى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     19104 قيدت فى 

18-07-2017 برقم ايداع    3019 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط فرع 

الشركة )المصنع ( الكائن بالعنوان القطع ارقام 442 / 41 , 444 / 43 , 446 / 45 , 440 / 39 منطقه 

توسعات عتاقه بمساحه 20000 متر مربع مدينه شمال خليج السويس السويس ليصبح النشاط )تجارة وبيع وتوزيع 

المعادن والمقاولت وانتاج قطاعات الحديد حوض مربعات ليست بيليت وزوايا وكمر ومواسير صلب ملحومه 

طوليا ومواسير قلووظ فرم وتجهيز وكبس خرده واداره المشروعات والصانع واقامه انشاطه اداريه(

3 - عبد الرحمن عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9658 قيدت فى 26-08-2009 برقم ايداع    

843 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / انشاء واداره المدارس والمعاهد 

والجامعات الخاصه )فيما عدا المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت وتوريد العماله والنترنت موافقه امنيه 

رقم 100 لسنه 2021 صادر 6034 لسنه 2021(

4 - احمد محمد فوزى محمود داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12134 قيدت فى 19-05-2014 برقم 

ايداع    557 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التصنيع لدى 

الغير للدويه البشريه والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصيه والمكملت الغذائيه والمصال 

واللقاحات والمحاليل الطبية والمستلزمات الطبيه والبريمكسات واضافات وخامات العلف السائله والبودره 

بمختلف انواعها والغاء مادون ذلك

5 - اشرف احمد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23574 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع    

4749 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / خدمات مواقع توريد العماله وخدمات 

التوظيف

6 - عاصم سيد عواد احمد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     19848 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

4328 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / التوكيلت التجاريه 

والمقاولت العامة

7 - غاده احمد طه معاذ وشركائها شركة سبق قيدها برقم     11855 قيدت فى 26-08-2013 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط صناعة رولت واكياس وشنط بلستيك 

وادوات مائده وعبوات واغطيه بلستيك حقن ونفخ الى جانب نشاط الشركة الساسى

8 - شريف عامر عامر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25300 قيدت فى 06-03-2019 برقم ايداع    

1275 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط القيام باعمال المقاولت والتوريدات 

العموميه ) فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ( والتوكيلت التجاريه

9 - علء علم فرغلى صالح وشركائه شركة سبق قيدها برقم     18174 قيدت فى 30-03-2017 برقم ايداع    

1460 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة الى تجاره الرخام والتوريدات 

العموميه ) فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والدعايه والعلن (
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الكيان القانونى

1 - محمود عطيه كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23870 قيدت فى 05-11-2018 برقم ايداع    

5252 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - جلل محمد جمعه الصياد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28151 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    

1052 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - عاصم سيد عواد احمد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     19848 قيدت فى 09-10-2017 برقم ايداع    

4328 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17871   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2017 برقم ايداع    967 الى   احمد اكرم وشريكه

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31108   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-07-2022 برقم ايداع    4185 الى   احمد كمال محمد وشركاه

3 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12134   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2014 برقم ايداع    557 الى   احمد محمد فوزى محمود داود وشركاه

4 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26595   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2020 برقم ايداع    154 الى   محمد فؤاد وشريكته

5 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28151   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-03-2021 برقم ايداع    1052 الى   جلل محمد جمعه الصياد وشريكه

6 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11443   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-10-2012 برقم ايداع    1208 الى   هدى على الشافعى خليل وشركاها )سيا لصناعة الجهزة 

والمنظومات (

7 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19475   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2017 برقم ايداع    3719 الى   احمد سامى على عبد ا وشركاه

8 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21134   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2018 برقم ايداع    525 الى   الرشوان جروب للتعمير والنشاء

9 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15771   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-07-2016 برقم ايداع    2472 الى   ايهاب احمد رجب على وشريكه البيلى احمد حسين سعيد

10 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29794   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2021 برقم ايداع    5444 الى   مايكل نعيم اسكندر وشريكته

11 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30412   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-03-2022 برقم ايداع    1540 الى   احمد سعيد السيد وشريكيه

12 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12330   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-11-2014 برقم ايداع    1243 الى   شركة نبيل البسيونى السيد القصير وشركاه

13 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23405   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2018 برقم ايداع    4462 الى   زا وان للملبس الجاهزه )طارق محمد و فارس طارق (

14 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18174   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2017 برقم ايداع    1460 الى   علء علم فرغلى صالح وشركائه

Page 39 of 57 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

الشخاص

1 - اجلل محمد عاطف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9208   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2008 برقم 

ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2008  بــ :  رفع اسم الشريكه / اجل محمد عاطف البرقوقى شريك 

موصى للوفاه وانضمام ورثته

2 - عصام عبد الفتاح ابراهيم العصر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9208   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2008 برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2008  بــ :  شريك موصى وريث

3 - عمرو عبد الفتاح ابراهيم العصر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9208   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2008 برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2008  بــ :  

4 - دينا علء  عبد الفتاح العصر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9208   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2008 برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2008  بــ :  

5 - كاتى فوزى صموئيل بطرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12079   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2014 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2014  بــ :  اتفق الطراف المتعاقده فيما بينهما 

على ان يكون حق ادارة الشركة والتوقيع عنها جميع الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم كافه الصلحيات الكفيله 

بتحقيق اغراض واهداف الشركة على ان يكون بعنوان الشركة ولمباشره نشاطها المباشر وكذلك حق التعامل 

التجارى بالتعامل مع البنوك للشركاء مجتمعين او منفردين

6 - سارة محمد صبحى السيد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14961   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2016 برقم ايداع   1207 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2016  بــ :  تخارج الشريكه واستلم كافه 

حقوقه بوليه والدها

7 - ادم محمد صبحى السيد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14961   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2016 برقم ايداع   1207 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2016  بــ :  تخارج القاصر / ادم محمد 

صبحى السيد عثمان بوليه والدها شريك موصى

8 - مراد محمد صبحى السيد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14961   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2016 برقم ايداع   1207 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2016  بــ :  تخارج القاصر / مراد محمد 

صبحى السيد عثمان بوليه والده شريك موصى

9 - نانسى محمد صبحى السيد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14961   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2016 برقم ايداع   1207 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2016  بــ :  تخارج القاصر / نانسى محمد 

صبحى السيد عثمان بوليه والدها شريك موصى

10 - ميرا محمد صبحى السيد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14961   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2016 برقم ايداع   1207 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2016  بــ :  تخارج الشريكه بوليه والدها

11 - يحيى سيد عواد احمد ابو جبل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19848   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2017 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين ولكل منهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة شاملة كافه اعمال التصرفات 

والبيع والتوقيع على كافه العقود البتدائه والنهائيه ماعدا الرهن لصول الشركة فموجب الشركاء مجتمعين

12 - احمد مجدى السيد على ابو زيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21468   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2018 برقم ايداع   1099 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  تخارج السيد / احمد مجدى السيد 

على وتسلمه كافه حقوقه الماليه

13 - خالد محمد عبد الرحمن عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21468   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2018 برقم ايداع   1099 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  
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14 - نشات حليم اسعد مرقص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9051   وتم ايداعه بتاريخ    2008-03-11 

برقم ايداع   274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  تعديل بند الدارة وحق التوقيع عن الشركة ليصبح 

ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للشريك الول منفردا / نشات حليم اسعد مرقص منفردا او لكل من الشريكين / 

الثانى / بياتريس فيرجينى يوحنا ويصا والرابع / فرانسوا اوليفر نشات حليم مجتمعين كافه السلطات والصلحيات 

لتحقيق غرض الشركة ولهم حق التوقيع وابرام الصفقات والتعهدات والعقود وحق تمثيل الشركة امام جميع 

الجهات اى من كانت ولهم حق الشراء والبيع للنفس او للغير والرهن من اصول ثابته وسيارات وجميع اصول 

الشركة بمختلف انواعها واجراء كافه المعاملت المالية مع جميع الجهات وجميع البنوك من فتح الحسابات 

واليداع والسحب وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واوامر الدفع وايضا التنازل والترك 

والتصالح فى القضايا والدعاوى وفسخ الشركات وغيرها من التعاملت فى سبيل تحقيق غرض الشركة ويجوز 

لهم توكيل الغيرفى كل او بعض صلحياتهم

15 - شريف عبد ا عبد المعطى سعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23470   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2018 برقم ايداع   4578 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2018  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للطرف الول منفردا مع جميع الجهات وله فى ذلك اوسع السلطات امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه 

والبنوك من صرف الشيكات والصرف بكافه صوره الخرى والرهن والقرض وضمان الغير وفتح الحساب 

واليداع وفتح العتمادات المستنديه وكافه التعاملت البنكيه وكذلك حق شراء وبيع الصول الثابته والتوقيع على 

جميع انواع العقود بما فيها عقود المشاركات وكافه انواع العقود وكذلك ابرام التفاقيات وكافه التعاملت الخرى 

التى ذكرت او لم تذكر وله فى ذلك اوسع السلطات منفردا

16 - محمود عطيه كامل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23870   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-05 

برقم ايداع   5252 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع للطرفان شريكان متضامنان 

مجتمعان او منفردان وتمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وانهاء كافه الجراءات المالية امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وهم السيد / محمود عطيه كامل عطية شريك اول متضامن و السيد / حسام 

حسن عبد الحميد شريك ثانى متضامن

17 - حسام حسن عبد الحميد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23870   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2018 برقم ايداع   5252 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  تعديل صفه الشريك من شريك 

موصى الى شريك متضامن

18 - محمد يونس عمر على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26245   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-03 

برقم ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2019  بــ :  تعديل بند الدارة وحق التوقيع ليصبح / ادارة 

الشركة وحق التوقيع مكفولة للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وهم / السيد / محمد يونس عمر على و 

السيد / ناجح على عمر على ولهم الحق فى شراء وبيع ورهن الصول والقتراض من البنوك والتعامل مع البنوك 

وابرام الصفقات والتعامل مع جميع الجهات فى سبيل تحقيق اغراض الشركة

19 - احمد ناجى احمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14990   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-28 

برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  خروج شريك موصى مذكور بالعقد واستلم كافه 

حقوقه وتم دخول شريك موصى مذكور بالعقد

20 - وائل صبرى عبد الرحمن البحيرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28045   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2021 برقم ايداع   739 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  اتفق الشركاء على تعديل الدارة 

والتوقيع ليصبح من حق الشريكين المنضامنين مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما 

لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها بما فى ذلك المعاملت وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن 

او بيع عقارات الشركة او سياراتها او شراء هذه العقارات او السيارات والحصول على قروض للشركة او التعامل 

مع البنوك من سحب او ايداع
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21 - محمود محمد عبدالمنعم محمد عليوه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30142   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح 

للشركاء المتضامنين / محمد عبد المنعم محمد عليوه و محمود محمد عبد المنعم ومؤمن محمد عبد المنعم )

مجتمعين او منفردين ( فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وحق ابرام 

العقود الخاصه وحق التعامل مع البنوك من سحب وايداع ولهم مجتمعين فقط  حق الحصول على القروض 

والتسهيلت الئتمانيه وحق بيع اصول الشركة من الت ومعدات ومبانى وسيارات ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر من اختصاصتهم

22 - مؤمن محمد عبد المنعم محمد عليوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30142   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  

23 - ولء يسرى عبد المنعم البشبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30372   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2022 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

24 - ميار عبد ا محمد سلمه مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30372   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2022 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

25 - ايمان خالد محمد عبد المنعم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   2389 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  طبقا لمحضر اجتماع مجلس 

الدارة بتاريخ 6 / 8 / 2022 تم الموافقه على دخول الجمعيه المناقصات والمزايدات والممارسات للجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه

26 - حسام محمد السيد محمد حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

27 - ماجد احمد فتوح احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  المنتدب - تنفيذى

28 - سيد محمدالسيد محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  تحديد الختصاصات 

والصلحيات لكل من اعضاء مجلس الداره يباشر كل من رئيس مجلس الداره وعضو مجلس الداره المنتدب 

منفردين او مجتمعين ويمثلن الشركة فى علقتها مع الغير مع اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها 

كممثليين قانونين للشركة ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب حق التعامل منفردين امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافه صورهم وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتحديد صلحيه التوقيع لدى البنوك وكذلك 

الفراج عن راسمال الشركة لعضو مجلس الداره المنتدب ورئيس مجلس الداره مجتمعين صلحيه التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ولهما مجتمعين حق الفراج عن راس مال لرئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب لهما الحق مجتمعين فقط فى التوقيع على عقود الشركة فى الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما بعد الحصول على موافقه مجلس الداره 

وحق القتراض والرهن مجتمعين باسم الشركة

29 - ثروت  عبدالفتاح محروس عزيز  امين سر   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

30 - انجي يوسف تركي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

31 - مراد احمد محمد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

32 - إبراهيم دياب محمد احمد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31108   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   4185 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  
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33 - محمد فتحى سيف مدنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12134   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2014 برقم ايداع   557 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج الشريك وقد اقر باستلم 

كافه حقوقه المالية

34 - احمد محمود احمد سالم الويشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26595   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2020 برقم ايداع   154 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

35 - محمد فؤاد محمد بدوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26595   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   154 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع حيث حق الدارة 

والتوقيع للطرف الثالث / محمد فؤاد محمد بدوى منفردا فى التوقيع امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات 

والقتراض والرهن وله فى ذلك اتخاذ كافه القرارات بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها

36 - شريهان مصطفى مختار الخميسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28151   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

37 - حسن مصطفى حسن هاشم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28151   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / 

حسن مصطفى حسن هاشم واستلم كافه حقوقه

38 - سعد احمد محمود حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28151   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-10 

برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / سعد احمد محمود 

حسن واستلم كافه حقوقه *- دخول شريك موصى مذكور بالعقد

39 - جلل محمد جمعه الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28151   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن / جلل محمد جمعه الصياد منفردا وذلك امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ويمثلها امام جميع 

الجهات الرسميه وغير الرسمية والهيئات والشركات والبنوك وحق التوقيع على العقود والمستندات الخاصه بنشاط 

الشركة وغيرها للشريك المتضامن منفردا او من ينوب عنه وكذلك تعيين الموظفيين او عزلهم وتحديد ورواتبهم

40 - احمد صبحى عبد الحليم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   3719 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / ادارة الشركة وحق التوقيع عنها والمسئوليه المترتبه على ذلك من حق السيد / احمد سامى على عبد ا 

والسيد / احمد صبحى عب الحليم محمد مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة وتمثيلها امام جميع 

المصالح والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص والهيئات والوزارات وكذلك التوقيع 

على عقود الشراء واليجار والمقاولت وابرام كافه العقود والصفقات باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على كافه 

الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى تمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم والهيئات والبنوك من فتح 

الحسابات وغلقها والسحب واليداع واصدار خطابات الضمان وتمثيل الشركة امام مصلحه الضرائب المصرية 

ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفه التجاريه والشهر العقارى والهيئه العامة للتامينات الجتماعية واتحاد 

مقاولى التشييد والبناء وفى كل امور الشركة ولهم حق تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق ولهم 

مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او 

منقول امام الشهر العقارى

41 - ايمن محمد محمد جاد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31186   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-16 

برقم ايداع   4542 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  و احمد محمد محمد جادا  مدير الفرع

42 - محمد احمد محمد علم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21134   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-30 

برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع على ان تكون للطرفين 

عمر احمد محمد و محمد احمد محمد علم مجتمعين او منفردين

43 - محمود عبد ربه مرسى عبد ربه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21134   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2018 برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه 

الماليه
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44 - محمود على محمد على الجمال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21134   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2018 برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه 

الماليه

45 - عمر احمد  محمد علم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21134   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-30 

برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

46 - البيلى احمد حسين سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15771   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-03 

برقم ايداع   2472 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للسيد/ البيلى احمد حسين 

سعيد منفردا وله كافه الصلحيات فى التعامل باسم الشركة مع جمع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات 

والشركات والمؤسسات والفراد وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها

47 - جوزيف رفعت صموئيل شاروبيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29794   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   5444 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

مستحقاته وبعد توقيعه على هذا العقد بمثابه اقرار بذلك

48 - مايكل نعيم اسكندر روفائيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29794   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   5444 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تعين الشريك / مايكل نعيم 

اسكندر مسئول التخليص الجمركى للشركة و حق الدارة والتوقيع عن الشركة للشريك مايكل نعيم اسكندر روفائيل 

منفردا وله كافه السلطات والصلحيات لدارة الشركة وللشريكه مريم عبده مسعود الحق فى المعاملت الماليه 

والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

49 - احمد سعيد السيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30412   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-14 

برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك المتضامن / احمد 

سعيد السيد منفردا وله كتفه السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم باسم 

الشركة وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وتوقييع الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف منفردا وله الحق فى التصرف 

باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركة كالبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

او شراء اصول او الرهن او القتراض او غير ذلك من انواع التصرفات منفردا

50 - محمود محمد ابوالفتوح ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30412   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2022 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  دخول شريك موصى

51 - حاتم محمد عبدالبديع الشناوى سلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12330   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2014 برقم ايداع   1243 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

52 - سميه  حسن  حبشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12330   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-09 

برقم ايداع   1243 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

53 - طارق محمد محمد على سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23405   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2018 برقم ايداع   4462 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  ابقاء ذات الصلحيات للطرف 

الول / طارق محمد محمد على سليمان والثالث فارس طارق محمد محمد المتداخل من حق الداره والتوقيع كما 

هى دون اى تعديل على ان يحل الطرف الثالث فارس طارق محمد محمد محل الطرف الثانى المتخارج السيد / 

السيد يحى اديب العطار
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54 - علء علم فرغلى صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18174   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   1460 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع موكلة للشريك 

المتضامن الول وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء للصول والممتلكات العقاريه والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهن وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

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

بالجل وكذلك له الحق فى اخذ قروض من البنوك او اى جهات اخرى وفتح العتمادات الماليه والرهون 

والتسهيلت الئتمانيه
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تجديد افراد

1 - سامى عزيز ناشد بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3814   قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

2 - فادى يسرى حنا روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8954   قيدت فى   06-01-2008 برقم ايداع    11 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-01-05

3 - رامى على حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11006   قيدت فى   11-01-2012 برقم ايداع    86 

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

4 - احمد برعى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12518   قيدت فى   12-10-2009 برقم ايداع    

4539 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

5 - محمد فتحى سليمان عبد الهادى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13832   قيدت فى   2015-11-29 

برقم ايداع    2280 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

6 - عزيزه عبد الحميد غنيمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14209   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    115 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

7 - محمد على على عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15082   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

1399 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

8 - محمود سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16685   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

3947 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

9 - احمد سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16686   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

3948 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

10 - احمد سعد محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16866   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

4229 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

11 - محمد سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18801   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    2493 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

12 - تونى عبد الحميد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19061   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

2956 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

13 - عيد هاشم احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19387   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

3532 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

14 - محمد القطب احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19555   قيدت فى   30-08-2017 برقم ايداع    

3855 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

15 - احمد بركات احمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18297   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

1660 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

16 - طلعت رزق عبد الرحمن بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13223   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    1422 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

17 - احمد ربيع امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17887   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

18 - اشرف حامد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18808   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

2502 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

19 - سيد اسماعيل سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19097   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

3011 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

20 - كمال جاب ا غبر بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8616   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

375 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

21 - بلل مجدى محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11185   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07
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22 - هللى سعد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11961   قيدت فى   18-12-2013 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

23 - سامح ابراهيم حلمى مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12402   قيدت فى   26-11-2014 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

24 - خلف محمد عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19154   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    3096 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

25 - اشرف عادل داود فيلبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19255   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

3264 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

26 - مسعد فتحى عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19383   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

27 - جمال محمود على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9391   قيدت فى   08-01-2009 برقم ايداع    9 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

28 - هانى محمد سيد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15274   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

29 - محمد السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18436   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1903 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

30 - محمود جلل صبحى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13691   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    2062 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

31 - اشرف عبد المنعم محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17691   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    688 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

32 - رشدى لتجاره الحاصلت الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17720   قيدت فى   2017-02-15 

برقم ايداع    731 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

33 - هدى محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19110   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

3026 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

34 - اشرف فريد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3725   قيدت فى   29-06-2002 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

35 - عيد سعيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8465   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    51 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

36 - مكتبة جدو يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11499   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    1460 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

37 - هانى احمد حلمى الديبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16178   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

38 - محمد كمال على خليفه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18072   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

39 - وليد محمد عبد الحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19072   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

2968 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

40 - هند بيومى ابونيده شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19121   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

3044 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

41 - حفناوى عبد الوارث بكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19349   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    3450 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

42 - احمد محمد عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16296   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    3306 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

43 - صيدليه د  رومانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17158   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

4710 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20
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44 - حسام الدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19163   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

3108 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

45 - وليد على محمود محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19568   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

46 - شريف مدحت العزب الزنفلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4780   قيدت فى   29-09-2003 برقم ايداع    

1076 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

47 - يحيا احمد حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8377   قيدت فى   21-12-2006 برقم ايداع    

2108 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

48 - وليد محمد انور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10068   قيدت فى   28-07-2010 برقم ايداع    

853 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

49 - احمد مصطفى اسماعيل الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12158   قيدت فى   04-06-2014 برقم 

ايداع    636 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-03

50 - عبد الرحمن احمد جدامى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13404   قيدت فى   18-10-2015 برقم 

ايداع    1677 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

51 - جلل حمدى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13820   قيدت فى   26-11-2015 برقم ايداع    

2262 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

52 - امير حسن يونس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16376   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

3444 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

53 - محسن محمد محمود حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18566   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

2101 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

54 - محمد جمعه حميده جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18983   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

2811 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

55 - حميده محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19343   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

3441 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

56 - ياسر سليمان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16423   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

3519 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

57 - فريد عبد الرحيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18471   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    1950 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

58 - محمود طارق كامل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19023   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

2871 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

59 - حسام مصطفى بهنسي سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14413   قيدت فى   01-02-2016 برقم 

ايداع    391 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

60 - محمد رجب على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15823   قيدت فى   18-07-2016 برقم ايداع    

2568 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

61 - مارينا فكتور ابراهيم مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16247   قيدت فى   01-09-2016 برقم ايداع    

3232 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

62 - سامح محمد كمال الدين عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18002   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    1150 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

63 - فرج عبد النبى عبد الغنى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18553   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    2083 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

64 - احمد ابراهيم احمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18976   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    2800 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

65 - يوسف اسحق بولس عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6548   قيدت فى   11-07-2005 برقم 

ايداع    891 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10
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66 - نهاد ممدوح ابراهيم الموافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14240   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

67 - شيرين العربى السيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16872   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

4244 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

68 - احمد السيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19298   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

3338 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

69 - ناصر احمد كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19469   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

3709 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

70 - صيدليه مجدى على دره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3769   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

698 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

71 - ابراهيم محمد ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10718   قيدت فى   08-08-2011 برقم ايداع    

906 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

72 - حامد احمد حامد محمد الدغار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13361   قيدت فى   11-10-2015 برقم 

ايداع    1607 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

73 - محمد احمد موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14730   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

839 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

74 - سميحه بخيت محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14889   قيدت فى   17-03-2016 برقم 

ايداع    1091 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

75 - محمد عبد المعطى على عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17863   قيدت فى   2017-02-28 

برقم ايداع    950 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

76 - احمد عطيه عبد الفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18157   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

1431 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

77 - مؤسسه الصاوى للستيراد والتصدير وتجاره الخضار بالعموله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19612   

قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    3951 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-11

78 - محمد عبد القادر صغير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10520   قيدت فى   03-04-2011 برقم 

ايداع    351 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

79 - منتصر رمضان السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18223   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1536 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

80 - ماهر حسن محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   542   قيدت فى   16-04-1998 برقم ايداع    

217 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

81 - مصنع سند لتصنيع ماكينات عبوات الصفيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7032   قيدت فى   

26-01-2006 برقم ايداع    107 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-25

82 - خميس سليم عيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7461   قيدت فى   06-06-2006 برقم ايداع    

806 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

83 - محمود سعيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10442   قيدت فى   10-02-2011 برقم ايداع    

178 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

84 - مايكل وهيب عزيز مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12728   قيدت فى   19-02-2015 برقم ايداع    

274 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

85 - امير فؤاد اسعد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14568   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

86 - علء احمد خلف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15531   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

2102 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29
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87 - عبد الحميد سعد عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16646   قيدت فى   2016-10-31 

برقم ايداع    3881 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

88 - محمد هلل عبد المجيد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17518   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

416 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

89 - منى احمد عبد الحميد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17628   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    595 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

90 - عبد الله خطيب اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18892   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

2637 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

91 - ايهاب اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18963   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    2776 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

92 - ماهر رضوان عبد العزيز احمد غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19082   قيدت فى   2017-07-17 

برقم ايداع    2982 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

93 - حسن على حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19276   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

3297 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

94 - مينا ثابت نظير جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19309   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

3361 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

95 - ايمن عبد السلم العنانى المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19654   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    4015 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

96 - وليد السيد التهامى احمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17519   قيدت فى   29-01-2017 برقم 

ايداع    417 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

97 - ناصر احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19435   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

3639 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

98 - محمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3366   قيدت فى   28-01-2002 برقم ايداع    

90 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

99 - جميل عبد الرازق عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7467   قيدت فى   07-06-2006 برقم 

ايداع    812 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

100 - عمرو حامد حفنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7487   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

101 - رضا ذكى زخارى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11790   قيدت فى   06-06-2013 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

102 - انجى مجدى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12325   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

2158 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

103 - مصطفى يسرى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12349   قيدت فى   17-11-2014 برقم 

ايداع    1299 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

104 - خالد سيد صبرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18257   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

1601 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

105 - صلح اسماعيل عبد اللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18510   قيدت فى   2017-05-09 

برقم ايداع    2002 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

106 - عبد العظيم عبد المرضى ابراهيم السمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19060   قيدت فى   

13-07-2017 برقم ايداع    2955 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-12

107 - محمد سعيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19344   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

3443 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

108 - ياسر فتحى دسوقى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19411   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    3582 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16
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109 - شرين محمد مختار محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19552   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    3850 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

110 - عاطف ابو السعود محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13349   قيدت فى   08-10-2015 برقم 

ايداع    1594 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

111 - محمد عبد ا عبد الوهاب عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17326   قيدت فى   2017-01-08 

برقم ايداع    88 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

112 - رحاب محمد الصاوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17598   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    543 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

113 - مؤسسه نبيل فوزى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18049   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    1228 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

114 - جمال محمد عبد الفتاح مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11285   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    791 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

115 - وليد بغدادى عبد السميع بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13721   قيدت فى   16-11-2015 برقم 

ايداع    2102 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

116 - محمد عادل عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17923   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

117 - نورا حسن عثمان اباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18172   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1451 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

118 - رانده رمزى عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18182   قيدت فى   2017-04-02 

برقم ايداع    1474 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

119 - على سيد عبد المولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18187   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    1480 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

120 - مينا عزت ناثان جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18362   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1774 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

121 - ايمن شافعى محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19134   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

3059 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

122 - حسنى زينهم حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19486   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

3733 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

123 - جمالت يوسف بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59   قيدت فى   02-08-1997 برقم ايداع    63 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

124 - سليمان عدلى برعى ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17938   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1063 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

125 - محمد حسن عبد الغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18220   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    1530 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

126 - سامح ثابت بحيره سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18236   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

127 - حاتم محمود الحسينى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18765   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    2435 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

128 - ابراهيم على محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19211   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

3189 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

129 - هيثم حسن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2481   قيدت فى   08-11-2000 برقم ايداع    990 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

130 - احمد مصطفى موسى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12153   قيدت فى   02-06-2014 برقم 

ايداع    615 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01
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131 - ابو ضيف حسن عبد الباقى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13208   قيدت فى   2015-09-16 

برقم ايداع    1405 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

132 - اسامه محمد عطيه حرك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13536   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

133 - محمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15381   قيدت فى   2016-05-16 

برقم ايداع    1872 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

134 - مينا ميخائيل عدلى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16145   قيدت فى   23-08-2016 برقم ايداع    

3081 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

135 - محمود محمد سعيد محمد المنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17762   قيدت فى   2017-02-20 

برقم ايداع    800 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

136 - ايمن على حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18369   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1784 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

137 - احمد عبد الحميد السعيد ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18619   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    2198 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

138 - امل عيد عبد العزيز مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19576   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    3883 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05
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تجديد شركات

1 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش 0م 0 م0   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   241 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

2 - مطحن المروه   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   241 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

3 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهره ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   242 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

4 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 م0 م 0   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   243 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

5 - شونه مدينه السلم   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   243 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

6 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   244 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

7 - مطحن الكوثر   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   244 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

8 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   245 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

9 - مخبز مدينه السلم   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   245 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

10 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   246 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

11 - مستودع الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   246 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

12 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 ت 0 م 0 م 0   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   247 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

13 - مستودع اطلس   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   247 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

14 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 ت 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   248 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

15 - مستودع العبد2   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   248 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

16 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0 ش 0 ت 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   249 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص
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17 - مستودع العبد 1   شركة سبق قيدها برقم :   8571  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   249 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

18 - فوزى معوض وساميه حسن وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   10705  قيدت فى  2011-07-25 

برقم ايداع   861 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2026  

12:00:00ص

19 - عمرو يحيى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17222  قيدت فى  26-12-2016 برقم ايداع   4903 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

20 - رفعت مصطفى رفعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19367  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   

3481 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

21 - شركه ايمن عباس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3744  قيدت فى  09-07-2002 برقم ايداع   

649 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

22 - وليد سويلم - محمود خليل   شركة سبق قيدها برقم :   14364  قيدت فى  27-01-2016 برقم ايداع   

325 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2026  12:00:00ص

23 - محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5905  قيدت فى  04-12-2004 برقم ايداع   1813 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2024  12:00:00ص

24 - مجاهد رمضان مجاهد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8062  قيدت فى  29-10-2006 برقم 

ايداع   1665 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2021  

12:00:00ص

25 - محسن فهمى عبد العال اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8755  قيدت فى  2007-07-02 

برقم ايداع   744 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  

12:00:00ص

26 - محمد خليفه السيد بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16301  قيدت فى  07-09-2016 برقم 

ايداع   3319 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

27 - على حسن عبد الرحيم احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18818  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   2514 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

28 - سيلين وائل وليم عزيز وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   19386  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   3531 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

29 - منير يوسف الصديق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2660  قيدت فى  24-02-2001 برقم ايداع   

157 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص

30 - شريف حسن عبد الحميد يوسف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   11211  قيدت فى  2012-04-26 

برقم ايداع   596 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

31 - سعيد محمد غانم محمد رفاعى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18259  قيدت فى  2017-04-11 

برقم ايداع   1603 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

32 - شركة محمد شعبان السيد محمد بدره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19086  قيدت فى  

17-07-2017 برقم ايداع   2990 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

33 - جورج فوزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13790  قيدت فى  24-12-2015 برقم ايداع   

2215 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2025  12:00:00ص
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34 - مجدى عبد الرؤوف عبد المجيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17251  قيدت فى  2016-12-27 

برقم ايداع   4943 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2026  

12:00:00ص

35 - محمد احمد محمد غالى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19237  قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   

3235 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

36 - عوض عزيز حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19454  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   

3681 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

37 - وفاء عبد الفتاح وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   2196  قيدت فى  25-06-2000 برقم ايداع   

565 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2025  12:00:00ص

38 - سماح صبحى سليم احمد عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10794  قيدت فى  2011-10-09 

برقم ايداع   1133 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2026  

12:00:00ص

39 - شريف نبيل وشريكاه احمد زكى , رضا محمد   شركة سبق قيدها برقم :   19296  قيدت فى  

06-08-2017 برقم ايداع   3331 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

40 - على رجب على سنبل وشريكه خالد عبد الحليم حسن هللى   شركة سبق قيدها برقم :   18895  قيدت فى  

15-06-2017 برقم ايداع   2642 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص

41 - هانى مرعى احمد راجح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12872  قيدت فى  19-04-2015 برقم 

ايداع   616 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2025  12:00:00

ص

42 - ايمن محمد جمعة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10630  قيدت فى  09-06-2011 برقم ايداع   

656 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  12:00:00ص

43 - شركة الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   10630  قيدت فى  09-06-2011 برقم ايداع   656 وفى تاريخ  

15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  12:00:00ص

44 - الدلتا لمنتجات البلستيك ايمن محمد محمد جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10630  قيدت فى  

27-02-2017 برقم ايداع   931 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2027  12:00:00ص

45 - محمد ثروت محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   11356  قيدت فى  01-08-2012 برقم ايداع   

961 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

46 - وفاء محمد احمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   13655  قيدت فى  10-11-2015 برقم ايداع   

2018 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  12:00:00ص

47 - السيد على حسن يونس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18470  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   

1947 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

48 - احمد سامى على عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19475  قيدت فى  24-08-2017 برقم 

ايداع   3719 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

49 - ممدوح عبد الفتاح اللمعى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3334  قيدت فى  14-01-2002 برقم 

ايداع   44 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2027  12:00:00

ص

50 - احمد جمال عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10716  قيدت فى  03-08-2011 برقم ايداع   

892 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2026  12:00:00ص

51 - واصف عبد القادر يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19332  قيدت فى  09-08-2017 برقم 

ايداع   3420 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص
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52 - الونس للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   13970  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   

2470 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

53 - مينا نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13970  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   2470 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

54 - اسامه محمد احمد حسن الشناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8146  قيدت فى  2006-11-15 

برقم ايداع   1791 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2026  

12:00:00ص

55 - فريدو ايجيبت للستيراد والتصدير ) مصطفى السيد مصطفى وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

11680  قيدت فى  10-03-2013 برقم ايداع   323 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/03/2023  12:00:00ص

56 - على عادل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18136  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   

1388 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

57 - عبد العظيم محمد عبد الموجود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18822  قيدت فى  2017-06-07 

برقم ايداع   2518 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

58 - شركة ميدو للتجاره العالميه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1513  قيدت فى  08-08-1999 برقم 

ايداع   625 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2024  12:00:00

ص

59 - عادل السيد عبد الحميد المتولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9238  قيدت فى  2008-08-03 

برقم ايداع   840 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2023  

12:00:00ص

60 - احمد خليل عبد المجيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13356  قيدت فى  11-10-2015 برقم 

ايداع   1601 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  

12:00:00ص

61 - ايمن صلح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17281  قيدت فى  01-01-2017 برقم ايداع   7 وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

62 - محمد سعيد محمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18505  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   

1995 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

63 - مبارك جبر ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15309  قيدت فى  08-05-2016 برقم ايداع   

1751 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

64 - مصطفى فريد احمد مطاوع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18738  قيدت فى  30-05-2017 برقم 

ايداع   2388 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

65 - شركة محمد عبده عفيفى عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18911  قيدت فى  2017-06-18 

برقم ايداع   2672 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

66 - فيفيان فائق حبيب سيدهم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   18958  قيدت فى  03-07-2017 برقم 

ايداع   2766 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

67 - محمد محروس محمد رياض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89  قيدت فى  20-08-1997 برقم 

ايداع   93 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00

ص

68 - الشركات العالميه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   7152  قيدت فى  08-03-2006 برقم ايداع   312 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2026  12:00:00ص
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69 - هشام عبد الفتاح حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7152  قيدت فى  08-03-2006 برقم ايداع   

312 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2026  12:00:00ص

GLOBAL FOR TRAINING AND  70 - العالميه للتدريب والستشارات - عيسى عزيز وشريكته

DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم :   12725  قيدت فى  18-02-2015 برقم ايداع   269 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2025  12:00:00ص

71 - ورثه حوريه محمد سيد رجب )مصطفى احمد محمد و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   10517  قيدت 

فى  30-03-2011 برقم ايداع   346 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2026  12:00:00ص

72 - ورثه حسين محمد محمود   شركة سبق قيدها برقم :   11381  قيدت فى  27-08-2012 برقم ايداع   

1019 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

73 - احمد مصطفى ابراهيم مبروك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12151  قيدت فى  2014-06-01 

برقم ايداع   607 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2024  

12:00:00ص
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