
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب القاهرة المميز شهرفبراير سنة 2023

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

Page 1 of 179 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

قيود أفراد

1 - مصطفى مصطفى عبدالرحيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 2906 ورقم قيد 435488    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 27 شارع سمير عبدالرؤوف ق 1 ب 92 م 

تامنه

2 - احمد عبدالقادر توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4433 

ورقم قيد 435527    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة القاهرة قطعة 3 بلوك 162 

ابراج زاهر جنوب مدينة نصر شقة الدور الدور التاسع

3 - كرم ابراهيم السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4529 

ورقم قيد 435530    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهورية مصر العربيه, بجهة محافظة 

القاهرة 14 بلوك مدخل 3 مساكن الميريه

4 - محمود محمد محمد حسين الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4930 ورقم قيد 435544    محل رئيسى  عن بلى ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية / 191 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 23 نجيب محفوظ المنطقة الثامنة
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فروع الفراد

1 - توماس سعد شحات بسطوروس  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2882 ورقم قيد   435487  محل 

فرعى  عن اكسسوار محمول  بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / محل رقم 39 الدور 

الرضي عقار رقم 27 ش عبدا دراز ارض الجولف مصر الجديدة القاهرة

2 - توماس سعد شحات بسطوروس  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2882 ورقم قيد   435487  محل 

فرعى  عن اكسسوار محمول  بجهة محافظة الجيزة 41 ش عبد الرحيم مطر من مستشفي الصدر العمرانية

3 - ابراهيم محمود محمود المتبولى  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3011 ورقم قيد   435489  محل 

فرعى  عن تجارة موبليات  بجهة محافظة دمياط قسم اول - شارع علي مشرفة - بجوار صيدلية الحياه - ملك / محمود 

محمود محمد المتبولي

4 - ابراهيم محمود محمود المتبولى  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3011 ورقم قيد   435489  محل 

فرعى  عن تجارة موبليات  بجهة محافظة القاهرة 88 مكرم عبيد مدينه نصر برج الياسمين

5 - حنان طه بكرى حسين  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3026 ورقم قيد   435490  محل فرعى  عن 

اصبح / مكتب رحلت و نقل عمال  بجهة محافظة القاهرة 3 ش عوض سلمة - التبين - حلوان - القاهرة

6 - حنان طه بكرى حسين  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3026 ورقم قيد   435490  محل فرعى  عن 

اصبح / مكتب رحلت و نقل عمال  بجهة محافظة الجيزة دهشور البدرشين

7 - سعيد احمد خليف طميش  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3027 ورقم قيد   435491  محل فرعى  عن 

تجارة المياه الغازية  بجهة محافظة الجيزة 7 ش عباد الرحمن الشيخ ريحان كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزه

8 - سعيد احمد خليف طميش  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   3027 ورقم قيد   435491  محل فرعى  عن 

تجارة المياه الغازية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ عقار رقم 12 6 اكتوبر من ش الفيوم بالدور الرضي 

محل

9 - عصام سيد علي محمود  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3130 ورقم قيد   411691  محل فرعى  عن 

توريد اسمنت /نقل بضائع ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توريد 

خرده ومقاولت عموميه (  بجهة محافظة القاهرة 100 شارع عثمان بن عفان

10 - امير كمال لبيب جورجى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3227 ورقم قيد   432241  محل فرعى  

عن توريدات وتصدير الخضروات والفاكهه والتعبئة والتغليف وتجهيز المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة مسلسل 

رقم 343 عنبر 11 محل 26 خضار بسوق العبور

11 - اشرف زكي محمد جعفر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3143 ورقم قيد   435459  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك للهيئه 

العامه للرقابه على الصادارات والواردات(  بجهة محافظة القاهرة 26ش ذكي المنوفي

12 - اشرف زكي محمد جعفر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3143 ورقم قيد   435459  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك للهيئه 

العامه للرقابه على الصادارات والواردات(  بجهة محافظة القليوبية برج الفردوس شارع العطار بهتيم شبرا الخيمه ملك 

/ غاده سمير محمد

13 - احمد مصطفي عبدا محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3136 ورقم قيد   435494  محل فرعى  

عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القليوبية 

القلج حوض العجمي ش محمد جمعه-بملك/محمد مصطفي عبدا

14 - احمد مصطفي عبدا محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   3136 ورقم قيد   435494  محل فرعى  

عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القاهرة ش 

بقطر من ش عين شمس

15 - هانى سيد مصطفى على القللى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3413 ورقم قيد   421730  محل 

فرعى  عن توريد كماليات السيارات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 121 بالدور الرضى بالعقار رقم 14/ 16 شارع 

سوق التوفيقية
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16 - ابراهيم طه احمد سيد احمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3328 ورقم قيد   435496  محل فرعى  

عن الوكاله الملحيه و الخدمات الجمركيه و النقل و النقل الدولى و تخزين المستودعات - و الحاويات - و تداولها و 

نقلها و عموم الستيراد و التصدير و تاجير ضمان الحاويات الفارغه للغير و نقل السيارات من ميناء الوصول الى 

اماكن التخزين و استيراد السيارات و النقل لحساب الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى 

و البحرى و الدولى  بجهة محافظة القاهرة مصر الجديده - مصر الجديده - 36 الدليفراند - قسم مصر الجديده

17 - ابراهيم طه احمد سيد احمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3328 ورقم قيد   435496  محل فرعى  

عن الوكاله الملحيه و الخدمات الجمركيه و النقل و النقل الدولى و تخزين المستودعات - و الحاويات - و تداولها و 

نقلها و عموم الستيراد و التصدير و تاجير ضمان الحاويات الفارغه للغير و نقل السيارات من ميناء الوصول الى 

اماكن التخزين و استيراد السيارات و النقل لحساب الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى 

و البحرى و الدولى  بجهة محافظة السكندرية 9شارع الفواطم شقة 24 -قسم

18 - حماده عبدالحميد حسن احمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3373 ورقم قيد   435498  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال داخل ج.م.ع ودون القيام باعمال شركات السياحة  بجهة محافظة الجيزة المساكن 

الشعبيه فوق بنك مصر منشاة القناطر

19 - حماده عبدالحميد حسن احمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3373 ورقم قيد   435498  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال داخل ج.م.ع ودون القيام باعمال شركات السياحة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع بالعنوان/13 ش الدكتورة هدي

20 - محمود عبدالسميع حسن  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   3704 ورقم قيد   308315  محل فرعى  

عن صناعه اخشاب  بجهة محافظة القاهرة 7 ش المستشفى من محمد نجيب

40 - رامي محمد نجيب جمعة  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   4359 ورقم قيد   407232  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه19( ومعرض تجميل وعطور ومكياج  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة رقم c1-25-26 بالدور الرضى مول سيتى سنتر

21 - محمود محمد عبدالغفار بدوي  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   3663 ورقم قيد   421315  محل 

فرعى  عن ادارة المطاعم والدعاية والعلن )فيما عدا اصدار الصحف و المجالت والكتب الدينية والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة( - موافقة امنيه رقم477 سنة 2022  بجهة محافظة القاهرة غرفه 

رقم 1 بالشقه رقم 603 عقار رقم 8 مكرر ش احمد الصاوى

22 - عبدا محمد فرغلي جبر  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   3676 ورقم قيد   435508  محل فرعى  

عن  توريدات عمومية ومقاولت عامة )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر( والبرمجيات والتحول 

الرقمي للمنشأت الخاصة فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم 134 لسنة 2022  بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 2103 زهراء مدينة نصر- الوحدة الدارية رقم 4

23 - عبدا محمد فرغلي جبر  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   3676 ورقم قيد   435508  محل فرعى  

عن  توريدات عمومية ومقاولت عامة )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر( والبرمجيات والتحول 

الرقمي للمنشأت الخاصة فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم 134 لسنة 2022  بجهة محافظة 

القليوبية ش الرحمه-ميت نما-ملك// محمد فرغلي جبر

24 - محمود سيد محمد طه  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3809 ورقم قيد   423550  محل فرعى  عن 

بيع مستلزمات الشيشه للمقاهى والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة 42 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون

25 - محمود سيد محمد طه  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3807 ورقم قيد   423550  محل فرعى  عن 

بيع مستلزمات الشيشه للمقاهى والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة 53 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون

26 - محمود سيد محمود طه  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3811 ورقم قيد   423550  محل فرعى  عن 

بيع مستلزمات الشيشه للمقاهى والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة 30 عمارات صقر القريش مساكن شيراتون
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27 - احمد سمير عبدا  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3900 ورقم قيد   408791  محل فرعى  عن 

توريد زيت السيارات والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة 7/8/10 بالعقار رقم 5 شارع مصنع الطرابيشي 

العباسيه الشرقيه

28 - دانيال مظهر عزت بشاي  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3871 ورقم قيد   431670  محل فرعى  

عن صالة العاب رياضيه  بجهة محافظة القاهرة 154 شارع جسر السويس

29 - محمد اجميعان عامر حماده  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3869 ورقم قيد   435511  محل فرعى  

عن تجارة قطع غيار السيارات ) جديدة ومستعملة ( وصيانة واصلح السيارات والستيراد والتصدير فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 .  بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان /مصر الجديدة - 

مصر الجديدة / ق ارض تقاطع عبدالحميد بدوي مع جوزيف تيتو -محافظة القاهرة

30 - محمد اجميعان عامر حماده  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3869 ورقم قيد   435511  محل فرعى  

عن تجارة قطع غيار السيارات ) جديدة ومستعملة ( وصيانة واصلح السيارات والستيراد والتصدير فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 .  بجهة محافظة الجيزة ش اللبيني - المريوطية امام مرور حدائق الهرام -

فيصل

31 - خالد جمال شاكر عبدالمجيد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   4022 ورقم قيد   390811  محل فرعى  

عن  مقاولت عمومية وتوريدات مواد البناء ومستلزمات التشطيب  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 7 بالدور الخامس 

بالعقار رقم 130 شارع جسر السويس ابراج البنيان

32 - نبيل عبدالعال على على دجا  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   4089 ورقم قيد   416283  محل فرعى  

عن إدارة المطاعم دون السياحية مستلزمات المطاعم والتوكيلت التجارية والتوريدات والتصدير والستيراد فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19  بجهة محافظة القاهرة وحدة c3 منطقة المنتزة الطاهرة

33 - سعيد محمد سعيد احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   4003 ورقم قيد   435513  محل فرعى  عن 

حلوانى ومخبز افرنجى  بجهة محافظة الجيزة 190 ش الملك فيصل - فيصل

34 - سعيد محمد سعيد احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   4003 ورقم قيد   435513  محل فرعى  عن 

حلوانى ومخبز افرنجى  بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 253 ش ترعة الجبل - الزيتون - 

القاهرة بنشاط سوبر ماركت

35 - هاني مصطفي عوض صالح  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   4186 ورقم قيد   351063  محل 

فرعى  عن استيراد اجهزه الكترونيه والمقاولت وتجاره اجهزه الستقبال والبث التلفزيوني والدش فيما عدا المجموعه 

19 والمجموعه 6 من الفقره 36 والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه  بجهة محافظة القاهرة الوحدة الداريه رقم DF04 بالدور الول بالمبنى D بمشروع ذاووتر واى منطقه 

المستثمرين الشماليه التجمع الول

36 - فاطمه توفيق محمد حسن  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   4144 ورقم قيد   373471  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير والوكالة التجارية  بجهة محافظة القاهرة 10 ش تاج الدين السبكى ارض الجولف

37 - محمد محمود محمود الغريب  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   4130 ورقم قيد   435516  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 3 اسكان المهندسين _ شقة 

رقم ) 1 ( شارع النصر

38 - محمد محمود محمود الغريب  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   4130 ورقم قيد   435516  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة السكندرية 66 ش 15 سابقا حاليا ش احمد حافظ سيدي بشر

39 - رامي محمد نجيب جمعة  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   4357 ورقم قيد   407232  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه19( ومعرض تجميل وعطور ومكياج  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة رقم da03 مبنى D الدور الرضى مول مدينتى

41 - عادل عبدالستار عبدالفتاح محمد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   4397 ورقم قيد   422244  محل 

فرعى  عن تجارة النجف والبليكات  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع امين الخولى
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42 - احمد سيد احمد على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4432 ورقم قيد   435526  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت و نقل عمال داخل )ج0م0ع(  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/94 

حارة خطاب قطعة 2 ش المطرية العمومي

43 - احمد سيد احمد على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4432 ورقم قيد   435526  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت و نقل عمال داخل )ج0م0ع(  بجهة محافظة الجيزة 1ش شباب قنا عبد المنعم 

الفحام - امبابة-

44 - احمد حسين عبده حامد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   4647 ورقم قيد   435534  محل فرعى  عن 

محل ملبس اطفال  بجهة محافظة الجيزة 1 ش كمال من ش خان يونس محل رقم 4 الدور الرضى - الجيزه

45 - احمد حسين عبده حامد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   4647 ورقم قيد   435534  محل فرعى  عن 

محل ملبس اطفال  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ق 4 بلوك 17 منطقة 12 محور مهدي عرفه

46 - محمد ماهر عزت محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4761 ورقم قيد   378956  محل فرعى  

عن تجارة حدايد وبويات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 موكاى مول المجاورة الثانيه المنطقه السابعه الشروق

47 - الحسين احمد محمد حسن  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4825 ورقم قيد   396672  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه  بجهة محافظة القاهرة وحده k4 بالدور الرضى 

بالعقار رقم 103 شار ع الجمهورية

48 - محمد محمد جنيدي محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4699 ورقم قيد   435536  محل فرعى  

عن تجارة الزيوت والشحومات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/الخليفة بالعقار رقم 96 تقسيم الجمعية 

التعاونية لضباط مباحث القاهرة محل رقم 2

49 - محمد محمد جنيدي محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4699 ورقم قيد   435536  محل فرعى  

عن تجارة الزيوت والشحومات  بجهة محافظة الجيزة 21ش السوق القديم شارع ترعه المنصوره / كرداسه / الجيزة

50 - محمود محمد شاكر خليل  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4886 ورقم قيد   435543  محل فرعى  

عن معرض اثاث  بجهة محافظة القليوبية 22ش السيده خديجه العزبه الخضراء امام شركه الكهرباء-ملك// عبير لبيب 

ناجي عثمان

51 - محمود محمد شاكر خليل  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4886 ورقم قيد   435543  محل فرعى  

عن معرض اثاث  بجهة محافظة القاهرة 38ش مصطفى النحاس

52 - شريف مختار مبروك الشاذلى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   5131 ورقم قيد   384036  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط/الستيراد فيما عدا الفقره 6 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة محل 

بالرضى 109 ش الجمهرية

53 - اشرف رجب عبدا عبدالكريم  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   5060 ورقم قيد   422866  محل 

فرعى  عن ورشه اصلح احذيه وشنط  بجهة محافظة القاهرة 1007 ش كارفور

54 - محمد عزت ابراهيم محمد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   5183 ورقم قيد   435548  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير  بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / حي السفارات شارع مكة عمارة رقم ) 4 ( 

بلوك ) 13 ( شقة ) 11 ( _ الحي السابع

55 - محمد عزت ابراهيم محمد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   5183 ورقم قيد   435548  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير  بجهة محافظة السكندرية تعديل العنوان / 53 شارع مسجد سيدي بشر

56 - يمنى احمد سيد شحاته  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   5222 ورقم قيد   435550  محل فرعى  عن  

صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 6 ش يوسف الدجوى

57 - يمنى احمد سيد شحاته  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   5222 ورقم قيد   435550  محل فرعى  عن  

صيدليه  بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك هشام عبدالحليم علي

58 - اشرف علي محمد محمد فايد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   5337 ورقم قيد   417258  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6و19 وتجاره الدوات الكتابيه والمكتبيه بالجمله  بجهة 

محافظة القاهرة 7 شارع سيف الدين المهرانى - الفجاله
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59 - عصام الدين سيد يوسف الحناوي  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5684 ورقم قيد   318202  محل 

فرعى  عن تجاره العطور والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره من 36 من المجموعه 6 و 19(  بجهة محافظة 

القاهرة 2 عطفه الصياد من شارع الجامع الحمر

60 - احمد محمد نادر عبد الحي سليم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5701 ورقم قيد   429742  محل 

فرعى  عن توريدات عموميه )فيما عدا مجالت الدعاية و العلن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله(  

بجهة محافظة القاهرة مربع 1122 - 1 شارع عبدالحميد بدوى الدور السابع شقه 28 شيراتون

61 - محمد سعيد عبدالهادى الصاوى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5738 ورقم قيد   435565  محل 

فرعى  عن مكتبه فيما عدا تصوير مستندات  بجهة محافظة المنوفية شارع المدارس بملك ورثة المتولى السيد الشافعى

62 - محمد سعيد عبدالهادى الصاوى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5738 ورقم قيد   435565  محل 

فرعى  عن مكتبه فيما عدا تصوير مستندات  بجهة محافظة القاهرة 15 قصر الؤلؤه الفجاله
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قيود الشركات

1 - طارق وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    3502 ورقم قيد  

435503    مركز عام  عن توكيلت تجاريه وخدمات بتروليه وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع بدر امين

2 - محمد سعد محمد فراج وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

3504 ورقم قيد  435504    مركز عام  عن استثمار عقارى  بجهة محافظة القاهرة ق15 ب 10 حى الواحه

3 - وائل صبحى رياض وشريكته شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

3088 ورقم قيد  435493    مركز عام  عن جميع انواع المقاولت والتوريدات ) فيما عدا تدريب العماله 

والدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع شريف من شارع دمشق

4 - احمد مجدي علي عبدالعزيز وشريكيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    3207 ورقم قيد  435495    مركز عام  عن بيع البن والمشروبات  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 

)t1( بحديقه الطفل

5 - اشرف زكريا محمود وشركاة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

3415 ورقم قيد  435500    مركز عام  عن تصدير واستيراد وتصنيع وانتاج وتوزيع وتوريد لبيع جمله 

وقطاعى فى السوق المحليه والعالميه والتوريدات العمومية واقامة مصنع لتصنيع التى 1 - الشنط الورقيه القابله 

لعادة التدوير بالماكينات الخاصه بتصنيعها 2 - الشنط المنسوجه والغير منسوجه لقابله لعادة التدوير بالماكينات 

الخاصه بتصنيعها 3 - الكرتون والكواب الورقيه ومنتجات التعبئه والتغليف 4 - الواح الطاقه الشمسيه والطاقه 

المتجددة  بجهة محافظة القاهرة 50 شارع الخليفة المامون الوحده 509 - 510 الدور الخامس

6 - عمرو الجداوي وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3639 

ورقم قيد  435505    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة القاهرة 11 ش اسماعيل مرشد المنطقه 

العاشرة )ب 5 ق 11 م 10(

7 - سعيد رجب احمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

3686 ورقم قيد  435509    مركز عام  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية فيما عدا )توريد العمالة - 

الدعاية والعلن - الكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة 93 ش زهير صبري متفرع من ش الطيران

8 - احمد ايمن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    3805 

ورقم قيد  435510    مركز عام  عن تجاره الحذيه الخفيفه  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم )1( بشارع محمد 

ابراهيم يوسف من شارع المطريه العمومي قسم

9 - هاني جوزيف وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    4000 

ورقم قيد  435512    مركز عام  عن اقامه وادارة المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن 

بالدور الرضي بالعقار رقم 10 شارع البدو من شارع اسوان

10 - محمد صلح حفناوي وشريكته شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

4135 ورقم قيد  435517    مركز عام  عن بيوتي سنتر )كوافير حريمي(  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور 

الول بالعقار رقم 3 شارع انور المفتي

11 - حسن جاسر وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    4145 

ورقم قيد  435518    مركز عام  عن العمل في مجال التجاره والمقاولت والتوريدات العموميه )فيما عدا 

مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته وفيما عدا توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة 11 عمارات 

المروه

12 - عمرو سيد مصيلحي وشريكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

4203 ورقم قيد  435520    مركز عام  عن بيع سيارات  بجهة محافظة القاهرة 2 ا ش زكريا عثماان من ش 

احمد الزمر
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13 - احمد مصطفى محمد وشريكية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    4370 ورقم قيد  435522    مركز عام  عن خدمات الشحن البحري والجوي الدولي  بجهة محافظة 

القاهرة 43 ش عزيز المصري

14 - على احمد على محمود وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

4394 ورقم قيد  435523    مركز عام  عن توريدات الثاث  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 271 فى عقار 

رقم 7 وهدان شارع وهدان قسم اول مدينة نصر

15 - فهمى محمد الشيمى وشريكه الشيمى لبيع وتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    4395 ورقم قيد  435524    مركز عام  عن بيع وتجارة المواد الغذائية  بجهة 

محافظة القاهرة 153 شارع ابراهيم عبد الرازق قسم عين شمس

16 - شركه نيفين عز الدين وشركاؤها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

4423 ورقم قيد  435525    مركز عام  عن تجاره الدوات الكهربائيه  بجهة محافظة القاهرة 96 بلوك 13 

حي الواحه الطوب الرملي ش الخمسين محل بالدور الرضي

17 - معتز عباس محمد وشركاه شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

4464 ورقم قيد  435528    مركز عام  عن المقاولت و التوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العمالة - 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة 51 ش ابو حيان التوحيدى مدينة نصر اول

18 - محمد ماهر عبد الجواد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    4503 ورقم قيد  435529    مركز عام  عن خدمات مكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والقوارض 

والنظافه الشامله للمصانع والشركات والمنشأت السياحيه والمستشفيات والمدارس والقرى والفنادق والمدن 

وتنشئه الحدائق واللند سكيب وتوريد نباتات الزينه وتوريدات عامه وتوريد اللت والمعدات الزراعيه وكذلك 

جميع انواع البزور والتقاوى الزراعيه والمواد الخاصه بها وجميع انواع السمدة والكيماويات ومبيدات الفات 

الزراعيه  بجهة محافظة القاهرة غرفه  م شقه رقم 305 برج سما 2 شارع المظلوم متفرع من شارع الميثاق

19 - ادمون ادوارد وديع عبدالملك وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    4557 ورقم قيد  435531    مركز عام  عن توريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن 

والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة 97 أ شارع الجمهوريه - رمسيس

20 - مينا روماني بولس وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

4573 ورقم قيد  435532    مركز عام  عن توريد اجهزه السمارت هوم وتقديم دورات وشهادات في برمجه 

الحاسب اللي وتكنولوجيا المعلومات فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه وتوريد العماله واصدار 

الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

موافقه امنيه رقم 489 سنه 2022  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مكرم عبيد - المنطقه السادسه

21 - ورثه الدكتور / محمد علي السيد محمد عنهم ابتسام امام شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    4607 ورقم قيد  435533    مركز عام  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 27 

شارع عبدا عفيفي - متفرع من احمد عصمت

22 - حليم صبحي حليم مكاري وشريكة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    4669 ورقم قيد  435535    مركز عام  عن تجارة النظارات الشمسية  بجهة محافظة القاهرة 89 ش 

مصطفى النحاس ق 12 ب 42 المنطقة الثامنة

23 - اميره حلمي عبد الجواد وشركاه شركة  رأس مالها 2,250,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    4701 ورقم قيد  435537    مركز عام  عن توريد وزراعه نباتات الزينه والتشجير وتصميم وتنسيق 

الموقع وتوريد وتركيب شبكات الري بانواعها والمقاولت في النشاط الزراعي ومحطات وشبكات المياه 

والصرف الصحي واعمال الطرق  بجهة محافظة القاهرة كائن بالعقار ابراج صفوه الميثاق برج 4 شقه 1 زهراء

24 - اسلم صالح الراجحي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

4810 ورقم قيد  435541    مركز عام  عن تصنيع نجف وثريات  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 عقار 32 

شارع عجايبي واصف عين شمس الغربية
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25 - كرم طه ابراهيم احمد وشريكه ايهاب عبد ا ابراهيم  عبدالرحمن شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    5128 ورقم قيد  435547    مركز عام  عن توريدات وتجارة 

اكسسوارات حريمي ورجالي وتجارة ملبس جاهزة  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )4( برج )4( عمارات 

النصر

26 - ممدوح مزيد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5325 

ورقم قيد  435555    مركز عام  عن شحن بضائع  بجهة محافظة القاهرة 16 ش الباب -قسم

27 - حسين التابعى عبد الحميد سيد وشركاؤه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    5412 ورقم قيد  435558    مركز عام  عن ادارة صالت الجيم وتوريد الجهزة الرياضية 

الخاصة بها وصيانتها وتوريد الجهزة الرياضية للنديه الخاصه والعامه وصيانتها وتجهيز الملعب الرياضيه 

وتوريد الجهزة الرياضيه الخاصه به والتوكيلت والتوريدات العمومية ) فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة مكتب R B ألكائن بالطابق الرابع فى العقار رقم 86 

شارع عباس العقاد

28 - نها احمد وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    5519 

ورقم قيد  435559    مركز عام  عن توزيع جميع اعمال منتجات التغليف والعبوات البلستيك والورق والفوم 

والقصدير والكياس النايلون والكلينج فيلم والستريتش فيلم  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم )53( بالعقار رقم 

)3( ش محمد عدلى كفافي

29 - محمد مصطفى درويش و شركاه شركة  رأس مالها 1,200.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

5543 ورقم قيد  435560    مركز عام  عن ورشة تشغيل معادن  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع محمود 

الجندي

30 - عبد الرحمن محمد محمد عز الدين المصرى وشركاة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    5590 ورقم قيد  435561    مركز عام  عن بيع وتجارة مستحضرات التجميل  

بجهة محافظة القاهرة 10 شارع الرياضه المنطقة الولى

31 - امنه محمد تمام وشركائها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

5675 ورقم قيد  435563    مركز عام  عن الدعايه والعلن والتصوير الفوتوجرافي ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه( / موافقه امنيه 

674 سنه 2022  بجهة محافظة القاهرة 4 ابراج التعمير حجره بالشقه رقم 304

Page 10 of 179 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

فروع الشركات

1 - سولي soli   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    3151 ورقم قيد   433815   فرعى  عن خدمه 

رجال اعمال فاكس وتليفون وبيع وشراء وتاجير الراضي والعقارات  بجهة محافظة القاهرة 65 ش الشيخ محمد 

النادى

2 - هشام سليمان وشريكته   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    3151 ورقم قيد   433815   فرعى  عن 

خدمه رجال اعمال فاكس وتليفون وبيع وشراء وتاجير الراضي والعقارات  بجهة محافظة القاهرة 65 ش الشيخ 

محمد النادى

3 - شريف ريمون وشركاه   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    3366 ورقم قيد   346639   فرعى  عن  

الستيراد والتصدير والتعبئه والتغليف ) فيما عدا الفقره  36 من المجموعه 6/ والمجموعه 19(  بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 105 بالدور الول العقار رقم 8 عمارات رامو

4 - داني باك للستيراد والتصدير والتعبئه والتغليف   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    3366 ورقم قيد   

346639   فرعى  عن  الستيراد والتصدير والتعبئه والتغليف ) فيما عدا الفقره  36 من المجموعه 6/ 

والمجموعه 19(  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 105 بالدور الول العقار رقم 8 عمارات رامو

5 - عمرو ومحمد حسن عويس خميس وشركائهم   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    3385 ورقم قيد   

404919   فرعى  عن تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة 14ش زكريا احمد

6 - عمرو ومحمد حسن عويس خميس وشركائهم   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    3387 ورقم قيد   

404919   فرعى  عن تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع محمد ياقوت متفرع 

من ش سليمان الحلبى

7 - مصطفى عمر محمد السيد وشريكه   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    3557 ورقم قيد   427734   

فرعى  عن بيع وتسويق الحذيه اونلين )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه( - موافقة امنية رقم / 422 لسنة 2018  بجهة محافظة القاهرة 74ش الدويدار - حدائق القبة

8 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    3563 ورقم قيد   

427745   فرعى  عن بيع ملبس جاهزة واحذيه توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى 

العسكرى (  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع احمد تيسير اما كلية البنات

9 - كوب Coup   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    3563 ورقم قيد   427745   فرعى  عن بيع 

ملبس جاهزة واحذيه توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة القاهرة 9 

شارع احمد تيسير اما كلية البنات

10 - يحيي على حسن محمود وشركاه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3690 ورقم قيد   389739   

فرعى  عن اضافة نشاط/ كافيتريا  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1/2 الكائن بالعقار رقم 3ا دمشق روكسى

11 - يحيي على حسن محمود وشركاه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3692 ورقم قيد   389739   

فرعى  عن اضافة نشاط/ كافيتريا  بجهة محافظة القاهرة الدور الول فوق البدروم بالعقار رقم 16 ش مصطفى 

النحاس

12 - مطعم شاورما ابو مازن السورية الصلي   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3692 ورقم قيد   

389739   فرعى  عن اضافة نشاط/ كافيتريا  بجهة محافظة القاهرة الدور الول فوق البدروم بالعقار رقم 16 ش 

مصطفى النحاس

13 - مطعم شاورما ابو مازن السورية الصلي   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3690 ورقم قيد   

389739   فرعى  عن اضافة نشاط/ كافيتريا  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1/2 الكائن بالعقار رقم 3ا دمشق 

روكسى
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14 - احمد محمد ابراهيم سليمان وشركاه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    3885 ورقم قيد   398716   

فرعى  عن شراء واناء وتملك واداره المطاعم وتشغيلها والكافيتريات والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم GF-L11 بالمركز التجارى ويست بنك west bank الكائن ب 123 شارع 

عبدالعزيز ال سعود المنيل

15 - ذا جاردن كافيه  the garden cafe   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    3885 ورقم قيد   

398716   فرعى  عن شراء واناء وتملك واداره المطاعم وتشغيلها والكافيتريات والتصدير والتوكيلت التجاريه  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم GF-L11 بالمركز التجارى ويست بنك west bank الكائن ب 123 شارع 

عبدالعزيز ال سعود المنيل

16 - احمد سعد احمد ابو جبل وشركاه   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    4010 ورقم قيد   100647   

فرعى  عن استيراد وتجاره الخرداوات والدوات الكتابيه  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 3 بالدور الرضي 

والكائن بالعقار 414 ش بورسعيد

17 - مؤسسه القاهره   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    4010 ورقم قيد   100647   فرعى  عن 

استيراد وتجاره الخرداوات والدوات الكتابيه  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 3 بالدور الرضي والكائن بالعقار 

414 ش بورسعيد

18 - علء تركى وشركاه   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    4066 ورقم قيد   387861   فرعى  عن 

انشاء وتنميه واداره مشروعات عقاريه سكنيه سياحيه خدميه اداريه تجاريه  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم ) 

243-242( القطاع الثانى الحى السكنى ) مركز المدينه ( التجمع الخامس

19 - نايسكو العقاريه   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    4066 ورقم قيد   387861   فرعى  عن انشاء 

وتنميه واداره مشروعات عقاريه سكنيه سياحيه خدميه اداريه تجاريه  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم ) 

243-242( القطاع الثانى الحى السكنى ) مركز المدينه ( التجمع الخامس

30 - مستشفي بهمان بهمان وشركاه ش .ذ.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    5018 ورقم قيد   

91391   فرعى  عن القيام باستغلل مستشفى لعلج المراض العقليه والعصبيه ويجوزللشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها علىتحقيق 

غرضها او ان تشتريها او تلحقها بها  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 4 بالدور الرضي بالعقار رقم 34 ش 218 

دجله المعادى قسم المعادى

20 - ممدوح مبروك وشركاه   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    4352 ورقم قيد   382082   فرعى  

عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  

المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات 

واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة بمحطه مصر للبترول المنطقه الثانيه التجمع الخامس بجوار مول 

المحلوي القاهره وهو عدد 3 باكيات بمساحه 100 متر تقريبا باكيتن بمساحه 13 طول في 5.5 عرض وباكيه 

مساحه 6 طول في 4 عرض
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GHATATY FOR COMMERCIAL  & 21 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري   قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    4351 ورقم قيد   382082   فرعى  عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح 

به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي 

تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد 

التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات 

والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه 

الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل 

المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

بمحطه وقود شل اوت تريومف التجمع الخامس الكائنه امام فندق تريومف الطريق الدائري التجمع الخامس

42 - كروس ووتر للتوريدات cross water supplies   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5442 

ورقم قيد   430193   فرعى  عن التوريدات العموميه ) فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد العماله ( التصدير التوكيلت التجارية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة محل فى العقار 

رقم 3 شارع الجمعية الستهلكية  بركة المرج

43 - امل يحى خليل وشريكتها   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    5575 ورقم قيد   257448   فرعى  

عن مصنع  بجهة محافظة القاهرة مصنع الدور الثالث فوق الرضي بالعقار الكائن 59 ش انابيب البترول بناحيه 

البركه حوض خارج الزمام القبلى - جسر السويس

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 22 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري   قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    4351 ورقم قيد   382082   فرعى  عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح 

به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي 

تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد 

التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات 

والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه 

الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل 

المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 

عمارة المركب الملك فيصل ترعة المريوطيه
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23 - ممدوح مبروك وشركاه   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    4352 ورقم قيد   382082   فرعى  

عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  

المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات 

واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة عمارة المركب الملك فيصل ترعة المريوطيه

24 - جيس guess   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    4468 ورقم قيد   281765   فرعى  عن بيع 

الكسسوارات والهدايا والتذكارات  ) جيس اكسسوريز(  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم B1 18 بمساحه 

28,20 متر مربع سيتى سنتر الماظه

25 - احمد خيري عبدالغفار وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    4576 ورقم قيد   428819   

فرعى  عن مقاولت عموميه والتوريدات العامه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزمات(  

بجهة محافظة القاهرة مول النزهه سيتى سنتر برج 2 الدور الخامس محطه مترو هشام بركات

26 - بنك مصر   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    4722 ورقم قيد   2   فرعى  عن القيام بجميع 

العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك التجاريه  بجهة محافظة القاهرة مقر الشركه العامه للصوامع والتخزين بميدان 

السواح

27 - شركه انترناشيونال تريد مجدى رضا وشركاه   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    4947 ورقم قيد   

414301   فرعى  عن مطعم وكافيتريا  بجهة محافظة القاهرة نادى العلمين - شارع عبد العزيز آل سعود - 

البر الغربى - المنيل

28 - فؤاد فاروق عزيز وشريكته   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    4945 ورقم قيد   428961   

فرعى  عن اضافة نشاط/ تسويق المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه بكافة انواعها فيما 

عدا التسويق عن طريق النترنت  بجهة محافظة القاهرة 1 ميدان روكسي مصر الجديده حاليا 73 ب ميدان 

روكسي سابقا

29 - فؤاد فاروق عزيز وشريكته   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    4945 ورقم قيد   428961   

فرعى  عن اضافة نشاط/ تسويق المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه بكافة انواعها فيما 

عدا التسويق عن طريق النترنت  بجهة محافظة الجيزة اصبح بالعنوان/ 45 ش البطل احمد عبد العزيز - 

المهندسين
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31 - الشركة الهليلة التجارية للعمال الزراعية و الكيماوية والصناعية فاسيتا-شركة مساهمة مصرية   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    5123 ورقم قيد   240269   فرعى  عن التجارو التصدير واستيراد الحاصلت 

الزراعية والمواد الكيماوية و الصناعية والعدد واللت والدوات الميكانيكية والكهربائيةوالمعادن ووسائل النتاج 

ووسائل النقل وتدعيم واقامة المشروعات المستحدثة في البلد وما يتصل بها وتصدير الحاصلت 

الزراعيةوالنباتية والحيوانيةومنجاتها ومشتقاتها ومتخلفاتها وكذلك جميع المواد الطبيعية والخام والمعادن وايضا 

تصدير منتجات المناجم والمحاجر الخام والمصنعة وجميع السلع الصناعية  والمطبوعات وخدمات النقل للغير 

وخدمات التخليص الجمركي للغير وخدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات 

واجزائها في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق وايضا تقديم الخدمات 

والحلول المخزنية واللوجستية للغير ونشاط ادارة وتشغيل المطاعم والخدمات البريدية وللشركة حق تمثيل الفرار 

والمنشات مصرية كانت او اجنبية اي القيام بجميع اعمال الوكالة التجارية طبقا للقانون وللشركة ان تندمج فيها او 

تندمج وتساهم في شركات او منشات تكون اعمالها متممة او مماثلة في حدود القوانين و القرارات الوزارية 

الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة 

هذة النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوةمع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبية باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوزلها ان تندمج في 

الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

محطة مصر للبترول شارع شجرة الدور متفرع  من شارع 26 يوليو

32 - شركه زاهر للتجاره والتصدير   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    5014 ورقم قيد   396338   

فرعى  عن تجاره وبيع اللبان ومنتجاتها ومواد غذائيه  بجهة محافظة القاهرة 63 ش فريد سميكه ميدان الحجاز

33 - محمود شرف عوض ا وشركاه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    5232 ورقم قيد   341094   

فرعى  عن الستيراد )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19(  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 11 

بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 37 عمارة النهضه شارع عماد الدين - فرع ادارى للشركه

34 - شركه الشرف للستيراد   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    5232 ورقم قيد   341094   فرعى  

عن الستيراد )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19(  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 11 بالدور 

الول فوق الرضي بالعقار رقم 37 عمارة النهضه شارع عماد الدين - فرع ادارى للشركه

35 - ياسر حلمي ابو هاشم وشركاه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    5221 ورقم قيد   396825   

فرعى  عن انشاء وبيع انظمه الحمايه اللكترونيه وكاميرات المراقبه واجهزه الحريق واجهزه النذار والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموجب موافقه امنيه 621  سنه 

2022  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 ج الدور الرضى بالعقار رقم 19 ش عبدالسلم عارف البستان سابقا

36 - نعيمة مصطفى كامل وشريكها   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5399 ورقم قيد   395029   

فرعى  عن  تجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا الزى العسكرى ( والستيراد التصدير ) فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوريدات العموميه ) فيما عدا الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد العمالة(  بجهة محافظة القاهرة الطابق الول بالعقار رقم 13 أ شارع عباس العقاد

37 - لكى تاكى للتوريدات   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5369 ورقم قيد   424583   فرعى  عن 

مكتب تجاري  بجهة محافظة القاهرة كفر ابو صير خلف منصور

38 - احمد حسين طه ومحمد حسين طه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5372 ورقم قيد   424583   

فرعى  عن  تجاره ملبس الطفال جمله والتوريدات العموميه ) فيماعدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 6 الدور الرضي والكائن بالعقار 8 

شارع سنان باشا نمرة 45 شارع سليم الول
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39 - لكى تاكى للتوريدات   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5372 ورقم قيد   424583   فرعى  عن  

تجاره ملبس الطفال جمله والتوريدات العموميه ) فيماعدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته 

ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 6 الدور الرضي والكائن بالعقار 8 شارع سنان باشا 

نمرة 45 شارع سليم الول

40 - احمد حسين طه ومحمد حسين طه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5369 ورقم قيد   424583   

فرعى  عن مكتب تجاري  بجهة محافظة القاهرة كفر ابو صير خلف منصور

41 - محمد عبدالسلم يوسف الشامى و شريكه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    5442 ورقم قيد   

430193   فرعى  عن التوريدات العموميه ) فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

العماله ( التصدير التوكيلت التجارية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة محل فى العقار رقم 3 

شارع الجمعية الستهلكية  بركة المرج
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 محو - شطب

1 - بركات احمد سيد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   209587 قيد فى 09-03-1981 برقم ايداع  3916 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

2 - نهي احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   255523 قيد فى 26-01-1989 برقم ايداع  1318 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

3 - الجعفري للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   325996 قيد فى 22-09-1999 برقم ايداع  17555 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

4 - ماهر ايليا سعد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   367647 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع  7453 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

5 - محمد الشحات محمد يوسف الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   382209 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع  

23102 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

6 - محمد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   384422 قيد فى 18-04-2007 برقم ايداع  6397 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

7 - جورج فؤاد يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم   409172 قيد فى 02-08-2016 برقم ايداع  15343 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

8 - ايمان متولى بدوى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   424627 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع  20036 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - مصطفى محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   425535 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

23129 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

10 - فؤاد هريدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   140797 قيد فى 25-01-1970 برقم ايداع  1268 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

11 - عبد الحكيم عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   272367 قيد فى 27-05-1992 برقم ايداع  

7190 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - احمد حسن حسين عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   371226 قيد فى 05-09-2005 برقم ايداع  

17326 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

13 - جورج صبحي ابراهيم خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   376358 قيد فى 09-04-2006 برقم 

ايداع  7010 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

14 - جيهان سالم محمد عكاشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   407598 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  

1965660 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

15 - فاروق عبدالحفيظ محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   425775 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

377 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

16 - فاروق عبد الحفيظ محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   425775 قيد فى 08-01-2019 برقم 

ايداع  409 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - عمرو محمد قاسم مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   427231 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع  6779 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

18 - حسن عبدالحليم حسن الداعور  تاجر فرد سبق قيده برقم   428300 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  

13862 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

19 - فيكتور لبيب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   271126 قيد فى 16-02-1992 برقم ايداع  2616 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

20 - عماد عنتر ابوالفتوح ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   294252 قيد فى 05-03-1996 برقم ايداع  

3086 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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21 - منسيه عباس احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   364607 قيد فى 11-12-2004 برقم ايداع  21192 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

22 - محمد عبد العزيز محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   371406 قيد فى 13-09-2005 برقم ايداع  

17878 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

23 - معتز احمد عبد النبى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   404835 قيد فى 31-12-2015 برقم ايداع  

19075 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

24 - عبدالفتاح على محمد يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   410916 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع  

21688 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

25 - كريم عبد المنعم عبد المنعم راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   411484 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع  

23756 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

26 - عبد السلم احمد عبد الحميد قطقاط  تاجر فرد سبق قيده برقم   418555 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع  

25127 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

27 - سوزان فوزى فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   428653 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع  

16420 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

28 - نبيل ولسن سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   204098 قيد فى 05-06-1980 برقم ايداع  9093 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - مؤسسه المصري للتصدير و الستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   212168 قيد فى 11-07-1981 برقم 

ايداع  11121 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

30 - احمد عبدالحفيظ عبدالعزيز خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   341840 قيد فى 02-10-2001 برقم ايداع  

17796 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

31 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   347976 قيد فى 14-08-2002 برقم ايداع  14099 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

32 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   347976 قيد فى 04-12-2006 برقم ايداع  1811161 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

33 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   347976 قيد فى 04-12-2006 برقم ايداع  1811160 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء رئيسي اخر

34 - زهراء نصار محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   362322 قيد فى 18-08-2004 برقم ايداع  

14480 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - حسام محمد ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   381690 قيد فى 02-10-2006 برقم ايداع  21417 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

36 - حسين محمد حسن محمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   403894 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع  

16047 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

37 - السيد عطيه السيد عطيه شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   409870 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع  

18002 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

38 - محمد السيد محمد مسلم الزريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   412594 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع  

2405 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

39 - كريم احمد عطا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   430387 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  11778 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

40 - حسين محمد جمال الدين محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   434764 قيد فى 03-07-2022 برقم 

ايداع  13829 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - محمد احمد حسنى ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   435499 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع  

1000023 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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42 - حمزه ابراهيم مصطفى سيف النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   349256 قيد فى 15-10-2002 برقم 

ايداع  18032 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

43 - محمد مصطفى محمود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   387809 قيد فى 16-12-2008 برقم ايداع  

17475 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

44 - عبد الرحمن حسين محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   413329 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع  

4996 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

45 - هانى صبحى سعيد النسر  تاجر فرد سبق قيده برقم   432273 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  9003 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

46 - مدحت عبد الخالق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   354495 قيد فى 22-07-2003 برقم ايداع  

12370 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

47 - نبيل فوزى رياض داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   393754 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع  14035 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - وليد سيد احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   397096 قيد فى 27-03-2013 برقم ايداع  3973 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - سيد مصطفي سيد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   223359 قيد فى 07-02-1983 برقم ايداع  2380 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

50 - حسن حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   286813 قيد فى 01-01-1995 برقم ايداع  34 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

51 - احمد السيد حامد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   355471 قيد فى 09-09-2003 برقم ايداع  15209 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

52 - عزه اسحق بباوى عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   416807 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  

19449 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

53 - عمرو شبراوى عبد ا اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   433824 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

21281 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

54 - محمد رفاعي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   100200 قيد فى 08-02-1959 برقم ايداع  790 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

55 - حسين محمود شاهين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   216933 قيد فى 17-02-1982 برقم ايداع  3335 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو ادارى لعدم التجديد

56 - احمد عبد السميع حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   228667 قيد فى 30-10-1983 برقم ايداع  19278 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - خالد ابراهيم عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   260629 قيد فى 17-01-1990 برقم ايداع  927 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - سامي ولسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   268409 قيد فى 25-08-1991 برقم ايداع  11147 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - متولي عبد الهادي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   303013 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  865 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

60 - خالد سعيد عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم   337466 قيد فى 13-03-2001 برقم ايداع  3817 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - اسامة حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   351702 قيد فى 25-03-2003 برقم ايداع  3266 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - حسين احمد محمد احمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   360573 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع  

9326 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه
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63 - باسم موريس امين اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   386954 قيد فى 16-06-2008 برقم ايداع  8971 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - كرستين عزت لطفى توما  تاجر فرد سبق قيده برقم   407360 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  8342 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

65 - محمد احمد محمد ربيع كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   421915 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع  

10327 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

66 - خالد مصطفى مفتاح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   426015 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  

1264 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

67 - عبدالناصر حسيب سنوسى حسيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   428160 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع  

12626 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

68 - خالد عادل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   428474 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  15015 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - حسن ياقوت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   134259 قيد فى 13-04-1968 برقم ايداع  1368 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

70 - جرجس رزين رسله  تاجر فرد سبق قيده برقم   266981 قيد فى 19-05-1991 برقم ايداع  6183 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

71 - هاشم عبد الحفيظ سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   283071 قيد فى 09-06-1994 برقم ايداع  7786 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - طارق سعد رزق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   339823 قيد فى 04-07-2001 برقم ايداع  11306 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

73 - العبد للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   370401 قيد فى 06-08-2005 برقم ايداع  15077 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

74 - اشرف سعدالدين هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   427548 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع  

8390 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - عاطف محمد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   267935 قيد فى 27-07-1991 برقم ايداع  9399 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

76 - ايهاب احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   276105 قيد فى 16-02-1993 برقم ايداع  2406 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - سامح سعد ا بضابا  تاجر فرد سبق قيده برقم   280198 قيد فى 06-12-1993 برقم ايداع  16359 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - عماد بنتو نصيف لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   308797 قيد فى 27-10-1997 برقم ايداع  21224 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - عمرو اسماعيل احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   321056 قيد فى 13-03-1999 برقم ايداع  4295 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - ثريا عبد المنعم الدشلوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   383221 قيد فى 18-12-2006 برقم ايداع  

26905 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

81 - احمد حسن عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   410572 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع  

20532 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

82 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   412913 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  

2930 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

83 - ابوالمجد ايوب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   236954 قيد فى 08-08-1985 برقم ايداع  9718 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

Page 20 of 179 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

84 - مصطفي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   250460 قيد فى 07-02-1988 برقم ايداع  2079 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

85 - سيد احمد سيد المحلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   281280 قيد فى 02-02-1994 برقم ايداع  1812 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

86 - ملطي دانيال ملطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   282648 قيد فى 09-05-1994 برقم ايداع  6384 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - محمد راشد فهمي عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   366234 قيد فى 22-02-2005 برقم ايداع  3296 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

88 - وائل اسحق عطا ينس  تاجر فرد سبق قيده برقم   402823 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع  12742 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - اسحاق زخارى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   418580 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع  25272 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

90 - سيد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   170120 قيد فى 28-04-1975 برقم ايداع  5579 وفى تاريخ  

16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

91 - نادي هنري لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   242541 قيد فى 21-09-1986 برقم ايداع  12021 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

92 - حسين عبد ا يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   294000 قيد فى 11-02-1996 برقم ايداع  2155 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

93 - جيهان عادل محمد طايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   341024 قيد فى 21-08-2001 برقم ايداع  15058 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - مها حنا عزيز حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   400589 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع  16191 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

95 - محمود سعيد عبد الحميد المناخلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   429109 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  

1432 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - احمد جمال عامر عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   433083 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  15542 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - محمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   189388 قيد فى 22-05-1978 برقم ايداع  7988 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

98 - خالد صبحي محمد الزيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   303250 قيد فى 27-03-1997 برقم ايداع  6029 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

99 - رضا وجدى محمد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم   349530 قيد فى 27-10-2002 برقم ايداع  18865 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

100 - محمد محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   223545 قيد فى 16-02-1983 برقم ايداع  

2945 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

101 - عطيات راشد حنس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   284249 قيد فى 23-08-1994 برقم ايداع  

11855 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - ياسر محمد حسين النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   289257 قيد فى 29-05-1995 برقم ايداع  

7611 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - محمد حسين محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   319289 قيد فى 21-12-1998 برقم ايداع  

23564 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - محمد عبدالحميد محمد وراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   323122 قيد فى 02-06-1999 برقم ايداع  

9778 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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105 - محمد اسماعيل احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   342145 قيد فى 16-10-2001 برقم ايداع  

18800 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

106 - علي محمد عبد العظيم للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   377149 قيد فى 08-05-2006 برقم ايداع  

9100 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

107 - شكرى فوزى نسيم اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   401590 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع  5397 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - احمد مصطفى احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   408059 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع  

10640 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

109 - سيد فكرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   426818 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع  4559 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

110 - حسام المنسوب عبد الوهاب غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   428119 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع  

12296 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - هانى عبد المسيح زكى شاروبيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   350811 قيد فى 12-01-2003 برقم ايداع  

513 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

112 - شعبان عجمي عجمي شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   361713 قيد فى 19-07-2004 برقم ايداع  

12612 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

113 - ناديه شاكر صليب قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم   375787 قيد فى 15-03-2006 برقم ايداع  5118 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

114 - محمد سعد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   398302 قيد فى 06-01-2014 برقم ايداع  217 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

115 - دينا مراد مراد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   398682 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع  3793 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - حسام الدين حسن عبدالحافظ طمبور  تاجر فرد سبق قيده برقم   403310 قيد فى 21-10-2015 برقم 

ايداع  14287 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

117 - محمود احمد محمود شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   416989 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع  

19206 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

118 - سامح يوسف محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   429616 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  

6104 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

119 - ايفون نجيب دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   197656 قيد فى 01-08-1979 برقم ايداع  11145 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

120 - احمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   302657 قيد فى 08-03-1997 برقم ايداع  4262 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

121 - امين مكرم عريان امين جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   325760 قيد فى 13-09-1999 برقم ايداع  

16822 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

122 - محمد شوقي عبد الحميد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   329279 قيد فى 15-02-2000 برقم ايداع  

82824 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

123 - صيدلية د  أحمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   348457 قيد فى 14-03-2004 برقم ايداع  

1757794 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

124 - سعيد عبد الرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   379291 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع  

14336 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

125 - مصطفي جمال عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   382130 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع  9346 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر
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126 - عبدالناصر رمضان مهدى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   421078 قيد فى 15-04-2018 برقم 

ايداع  7480 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

127 - جوزيف يونان عبد المسيح جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   433610 قيد فى 29-11-2021 برقم 

ايداع  19163 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

128 - اسماء عبد الحميد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   434112 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  

2062 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

129 - صابر سيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   178604 قيد فى 03-10-1976 برقم ايداع  11486 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

130 - صابر سيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   238593 قيد فى 11-12-1985 برقم ايداع  14009 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محوللوفاة

131 - رباح محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   277137 قيد فى 11-05-1993 برقم ايداع  6211 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

132 - عبدالعزيز عبدربه السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   284559 قيد فى 10-09-1994 برقم ايداع  

12880 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

133 - محمد الهادي محمود حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   320945 قيد فى 08-03-1999 برقم ايداع  

3993 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

134 - صفوت حسن محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   345275 قيد فى 13-03-2008 برقم ايداع  

3932 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

135 - صفوت حسن محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   345275 قيد فى 10-04-2002 برقم ايداع  

6021 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

136 - محمد جاد الكريم عبد الرحيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   364430 قيد فى 01-12-2004 برقم 

ايداع  20657 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

137 - نجلء السيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   369205 قيد فى 11-06-2005 برقم ايداع  

11876 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

138 - خالد محمد فكري كمال الغرباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   373803 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  

10808 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

139 - صالح زكريا راغب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   387963 قيد فى 19-01-2009 برقم ايداع  

815 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

140 - على عبدا محمد مصطفى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   393407 قيد فى 31-07-2011 برقم 

ايداع  11032 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

141 - كريم محمود عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   412529 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

142 - ابراهيم على ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   430106 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

10176 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

143 - السمري لتجاره العدد واللت  تاجر فرد سبق قيده برقم   430853 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - ايمان عبده محمد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   432787 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

13232 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

145 - صفوت حسن محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   433084 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

15549 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

146 - ولء رمضان عبدا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   434574 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  

9032 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع
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147 - عزت عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   287119 قيد فى 19-01-1995 برقم ايداع  

1099 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

148 - سامي ميشيل عبدالملك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   337118 قيد فى 19-02-2001 برقم ايداع  

2805 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

149 - حسن ابو حضير العجمى احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   362211 قيد فى 06-12-2011 برقم 

ايداع  16617 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

150 - سامي حليم نعيم تناغو  تاجر فرد سبق قيده برقم   370725 قيد فى 16-08-2005 برقم ايداع  15930 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

151 - سيد محمد الصادق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   384685 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع  8568 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

152 - عادل حامد مجاهد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   391174 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع  

14556 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

153 - مراد جرجس موريس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   397856 قيد فى 13-10-2013 برقم ايداع  

112770 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

154 - محمد محمد محمد جمعه عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   402821 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع  

12740 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

155 - احمد حسين احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   410417 قيد فى 17-10-2016 برقم ايداع  19943 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

156 - اسحق عزت صادق تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   427871 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع  

10477 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

157 - ايزيس برسوم جاد جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   429617 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  6109 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

158 - عبدالمنعم عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   110531 قيد فى 15-04-1962 برقم ايداع  2165 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

159 - محسن متي ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   312537 قيد فى 24-03-1998 برقم ايداع  5061 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

160 - علي محمد تبري محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   331915 قيد فى 05-06-2000 برقم ايداع  

10527 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

161 - عماد اسحق اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   361847 قيد فى 27-07-2004 برقم ايداع  13020 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

162 - اسماعيل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   383851 قيد فى 24-01-2007 برقم ايداع  1118 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

163 - ياسين عبدالعزيز حسين درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   392467 قيد فى 13-02-2011 برقم ايداع  

1189 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

164 - احمد عبدالراضى شحات حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   394333 قيد فى 04-01-2012 برقم ايداع  

224 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

165 - عبد الحميد عبد ا محمد محمود النشرتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   394801 قيد فى 2018-01-29 

برقم ايداع  1826 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

166 - اسامة اظهر على شاة  تاجر فرد سبق قيده برقم   409434 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع  16370 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

167 - طارق حسين محمد محمد الدبسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   272725 قيد فى 01-07-1992 برقم ايداع  

8345 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

Page 24 of 179 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

168 - عزت رمضان عزت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   351750 قيد فى 01-03-2003 برقم ايداع  

3451 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

169 - عبدا عبدالظاهر محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   380791 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع  

28565 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

170 - كورين عبد ا جورج سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   407381 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع  

8409 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

171 - محمد عبد البنى عبد الفتاح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   409303 قيد فى 09-08-2016 برقم 

ايداع  15853 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

172 - احمد رفعت عبد الحميد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   420997 قيد فى 11-04-2018 برقم 

ايداع  7161 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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رأس المال

1 - عصام الدين عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   364980 قيد فى 26-12-2004 برقم ايداع   

22360 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - جلل محمد مصطفى جلل تاجر فرد سبق قيده برقم   414202 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع   8232 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - مينا بدر تقى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   419297 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع   1503 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - علء محمد حسين عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   425812 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع   549 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

5 - محمود احمد نبيل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   395197 قيد فى 19-04-2012 برقم ايداع   6129 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

6 - علءالدين احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   410794 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع   

21267 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - عصام سيد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   411691 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع   24524 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000

8 - سامر فكري ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   379482 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع   15034 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  8,000,000.000

9 - البرت نجيب رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   395962 قيد فى 03-09-2012 برقم ايداع   11708 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - ريموندا فتحى نجيب اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم   412486 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع   

2007 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - بيتر مسعد حبيب مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   428077 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع   12099 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد حمدى محمد الضاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   396417 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع   

15545 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - عبدالرحمن سامح بدير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   411330 قيد فى 28-11-2016 برقم ايداع   

23187 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - ايمن محمد عبيد زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم   413324 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع   4970 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - محمد محمود محمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   414281 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع   8467 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

16 - بولس عبد المسيح يوسف عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   425437 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   

22721 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

17 - احمد محمود حجاج قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   426200 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع   1929 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

18 - محمود عبدالسميع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   308315 قيد فى 11-10-1997 برقم ايداع   19912 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - عمر امين محمد طه البنا تاجر فرد سبق قيده برقم   407206 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع   7848 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - مدحت رجب عبدالفتاح رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   423364 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع   

15672 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - عمرو عبد الفتاح محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   432042 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع   

7166 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - مؤسسة جرجور للتكنولوجيا تاجر فرد سبق قيده برقم   158229 قيد فى 15-09-1973 برقم ايداع   

9702 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

23 - عماد احمد مصطفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   408627 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع   

13482 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - رشا طلعت خليل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   409354 قيد فى 11-08-2016 برقم ايداع   16072 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - منال احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   411604 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع   24229 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

26 - محمود سيد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم   423550 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع   16309 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

27 - اسامه نصر الدين ابوالحسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   315434 قيد فى 25-07-1998 برقم ايداع   

12762 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

28 - عمرو قادرى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   400770 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع   192 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

29 - خالد جمال شاكر عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   390811 قيد فى 08-08-2010 برقم ايداع   

12418 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

30 - حامد محمد مسعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   395856 قيد فى 09-08-2012 برقم ايداع   11002 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - رشا حسين عبد المنعم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   414091 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع   

7796 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - غريب عبدالصبور غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   415815 قيد فى 05-08-2017 برقم ايداع   

14512 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - ماجد زكرى نظير قلته تاجر فرد سبق قيده برقم   426325 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   2350 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

34 - مؤسسة بن غندور تاجر فرد سبق قيده برقم   363788 قيد فى 26-10-2004 برقم ايداع   18742 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

35 - علء الدين حسنى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   295064 قيد فى 14-04-1996 برقم ايداع   

5709 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

36 - حسن عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   377353 قيد فى 14-05-2006 برقم ايداع   

9605 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

37 - ماجد لويز اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   335454 قيد فى 18-11-2000 برقم ايداع   20711 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

38 - اشرف رجب عبدا عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   422866 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع   

13998 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - خالد عويس محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   425913 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع   915 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

40 - احمد محمد عبدالفتاح سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   409274 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع   

15719 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

41 - السيد ابوزيد ابراهيم عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   365659 قيد فى 30-01-2005 برقم ايداع   1638 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000
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42 - رامي نافع عزمي عازر تاجر فرد سبق قيده برقم   433428 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   18227 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

43 - مؤسسة ايهاب للبصريات تاجر فرد سبق قيده برقم   295218 قيد فى 22-04-1996 برقم ايداع   6153 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - ابراهيم سالم حسن بدير تاجر فرد سبق قيده برقم   311086 قيد فى 19-01-1998 برقم ايداع   1045 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - العنانى للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم   403777 قيد فى 11-11-2015 برقم ايداع   

15698 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

46 - تامر محمود سليم نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   413360 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع   

5096 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

47 - وليد عدلى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   425289 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع   22211 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - شفيق عوض ا شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    253650 قيد فى 26-09-1988 برقم ايداع    12525 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان الفرع ليصبح / 7 ش 

الشريفه بالقللى بالدور الرضى

2 - محروس فاروق لطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    409306 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع    

15866 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / محل رقم 9 

بالعقار رقم 110 شارع العباسيه

3 - فاروق محمد محفوظ عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    423098 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

14793 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 21 

شارع ابن نضلن

4 - عاصم اسماعيل محمد اسماعيل التركي تاجر فرد سبق قيده برقم    314403 قيد فى 11-06-1998 برقم 

ايداع    10069 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 44 ش 

مصدق

5 - جيهان سالم محمد عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم    407598 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع    9062 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /عقار 8 حارة 

الحسينى ناصيه 53 شارع نجيب الريحانى

6 - علءالدين احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    410794 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع    

21267 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 

19 السنتر المقام علي قطعها الرض رقم 287 شارع ترعه الجبل

7 - محمود محمد حسن محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    433258 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

16893 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي / الوحده 

التجاريه بالدور الرضي بالعقار رقنم 5 شارع عباس مصطفي عزبه شاهين

8 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    360576 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    9343 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مستوى القيد رقم / 9925 غرفة بنها 

الكائن بالعنوان / ش عمر قليوب المحطة قليوب القليوبية ملك/ احمد عبدالحميد عمر والفرعين

9 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    360576 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    9343 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مستوى القيد رقم / 9925 غرفة بنها 

الكائن بالعنوان / ش عمر قليوب المحطة قليوب القليوبية ملك/ احمد عبدالحميد عمر والفرعين

10 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    360576 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    9343 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مستوى القيد رقم / 9925 غرفة 

بنها الكائن بالعنوان / ش عمر قليوب المحطة قليوب القليوبية ملك/ احمد عبدالحميد عمر والفرعين التابعين له 

بالعناوين ش عبداللطيف من ش الصرف الصحى الخصوص الخانكه القليوبيه ملك /عمران السعيدعمران شارع 

المزلقان امام مسجد سيف فخر الدين ميت حلفا ملك / اشرف حامد عبدالرازق الى فروع تابعه للقيد رقم / 

360576 ألقاهرة المميز

11 - عصام سيد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    411691 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع    

24524 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 100 شارع عثمان بن عفان

12 - سوزان فوزى فرج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    428653 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    

16419 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان ش 

محمود عمار الورشه سابقا امام جامع الهدي - الهجانه
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13 - امير كمال لبيب جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم    432241 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    

8748 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مسلسل رقم 

343 عنبر 11 محل 26 خضار بسوق العبور

14 - ابراهيم امين جاد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    335744 قيد فى 03-12-2000 برقم ايداع    

21544 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /29 حاره 

فضول

15 - هانى سيد مصطفى على القللى تاجر فرد سبق قيده برقم    421730 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع    

9748 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل رقم 

12 بالدور الرضى بالعقار رقم 14/ 16 شارع سوق التوفيقية

16 - رضا عبدربه على عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    429668 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

6306 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 6 شارع 

سامى سليمان

17 - محمد على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    394447 قيد فى 10-01-2012 برقم ايداع    552 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 ش محمد عبد 

المنعم من ش المشروع عين شمس الغربيه

18 - عبدالرحمن سامح بدير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    411330 قيد فى 28-11-2016 برقم ايداع    

23187 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافة فرع بالعنوان/ شارع 6 

اكتوبر بملك محمد فوزى الدربيشى الشربينى

19 - علء احمد سنوسى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    417878 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع    

22409 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 26 

شارع عبد المنعم الشربينى بلوك 80 ق 2 الحى السابع

20 - محمود عبدالسميع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    308315 قيد فى 11-10-1997 برقم ايداع    

19912 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 ش المستشفى من محمد نجيب

21 - محمود محمد عبدالغفار بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    421315 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    

8309 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه رقم 1 بالشقه رقم 603 

عقار رقم 8 مكرر ش احمد الصاوى

22 - منال احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    411604 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع    24229 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح - 23 حاره 

الجبروني شارع الجمهوريه محل رقم 2

23 - الصباغ للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    416647 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    18807 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 50/3 المحور المركزى

24 - محسن ابوبكر على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    418460 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع    

24758 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 111 

تقسيم هيئة الوقاف امتداد ولى العهد

25 - محمود سيد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    423550 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    16309 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 53 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون

26 - محمود سيد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    423550 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    16309 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 42 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون

27 - محمود سيد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    423550 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    16309 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 105عمارات صقر القريش مساكن 

شيراتون
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28 - هشام محمد سيد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    376915 قيد فى 30-04-2006 برقم ايداع    

8488 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الرئيسي الخر 

الكائن بالعنوان / خارج زمام بساتين السماعيليه بلبيس لتصبح / المنطقه الصناعيه ببساتين السماعيليه بالمنطقه 

الثامنه قطعه 56 ب بلبيس

29 - نادر فاروق محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    395834 قيد فى 05-08-2012 برقم ايداع    

10826 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي 

ليصبح / 2 شارع حسين عفيفي

30 - احمد سمير عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    408791 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع    14027 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7/8/10 بالعقار رقم 5 شارع مصنع 

الطرابيشي العباسيه الشرقيه

31 - دانيال مظهر عزت بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    431670 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    

5581 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 154 شارع جسر السويس

32 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    360576 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    9343 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الكائن فى / مركز 

قليوب ش المزلقان امام مسجد سيف فخر الدين ميت حلفا ملك / اشرف حامد عبد الرازق ليصبح / ش المزلقان 

امام مسجد سيف فخر الدين ميت حلفا مركز قليوب / ملك / هند عبد العليم عبد الحميد ناصف

33 - خالد جمال شاكر عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    390811 قيد فى 08-08-2010 برقم ايداع    

12418 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة رقم 7 بالدور الخامس 

بالعقار رقم 130 شارع جسر السويس ابراج البنيان

34 - نبيل عبدالعال على على دجا تاجر فرد سبق قيده برقم    416283 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    

17230 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة c3 منطقة المنتزة الطاهرة

35 - رومانى فؤاد عوض تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم    418418 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع    

24598 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 19 ش 

بور سعيد محطه ناصر قسم الميريه

36 - حسن عبدة حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    421163 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    7774 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 1 عقار 

12 ش المهيمن من ش المعز بال من شارع الزهور الهجانه مدينة نصر ثالث

37 - ريماس محمد غريب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    432840 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

13766 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 6 شارع 

سيف الدين متفرع من المدينه المنوره

38 - صفوت رياض سعيد بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    434145 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

2535 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 4 ا ش 

ترعه الجبل

39 - هاني مصطفي عوض صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    351063 قيد فى 21-01-2003 برقم ايداع    

 DF04 1278 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الداريه رقم

بالدور الول بالمبنى D بمشروع ذاووتر واى منطقه المستثمرين الشماليه التجمع الول

40 - فاطمه توفيق محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    373471 قيد فى 12-12-2005 برقم ايداع    

23660 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 ش تاج الدين السبكى ارض 

الجولف

41 - مايكل رمزى موريس عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    405084 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم 6 

بالدور الول بالعقار رقم 19 شارع بن كثير
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42 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    412913 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    

3624 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بعنوان 6 ش 

سليمان الفارسي من ش عمار بن ياسر محل رقم 7

43 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    412913 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    

3624 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة A18 مدخل محور جمال 

عبدالناصر بوصله دهشور الشماليه

44 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    412913 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    

3624 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / قطعه 

s 5 - 4 المول التجارى بلو مو لمحل 8 دور ارضى الحى الثالث منطقه 5 التجمع الخامس

45 - جورج وليم عريان ابو السعد تاجر فرد سبق قيده برقم    419785 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 2ش 

الدكتور عبد المنعم فوزي من ش أحمد زكي

46 - محمد سيد محمد عبد المعز تاجر فرد سبق قيده برقم    431490 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    

3105 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 33 سكه 

الظاهر - باب الشعريه

47 - رامى محمد نجيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    407232 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    7939 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم c1-25-26 بالدور الرضى 

مول سيتى سنتر

48 - رامى محمد نجيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    407232 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    7939 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم da03 مبنى D الدور 

الرضى مول مدينتى

49 - رامى محمد نجيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    407232 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    7939 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم B016  بالدور الرضى مول 

مصر 6

50 - احمد عبداللطيف عبدالفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    422193 قيد فى 20-06-2018 برقم 

ايداع    11245 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مركز شبين القناطر 

عزبة العسايله ملك حمدى عبداللطيف مصطفى

51 - عادل عبد الستار عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    422244 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع    

11435 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 شارع امين الخولى

52 - زهره هشام محمود ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم    431460 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    2911 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عقار رقم 9 شارع 

مصطفى البرادعى

53 - محمد عبد النبى عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    406677 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع    

5967 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 3 الدور 3 عقار 152 

شارع فوزى رماح من شارع السودان

54 - رضوان العجيل تاجر فرد سبق قيده برقم    426833 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    4650 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 32 ش عثمان عبدالحفيظ

55 - ايمن شلبى احمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    428352 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    14326 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / شقه 4 

بالعقار رقم 31 مساكن ايديال
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56 - محمد ماهر عزت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    378956 قيد فى 25-06-2006 برقم ايداع    

13512 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 موكاى مول 

المجاورة الثانيه المنطقه السابعه الشروق

57 - الحسين احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    396672 قيد فى 09-01-2013 برقم ايداع    332 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / وحده k4 بالدور 

الرضى بالعقار رقم 103 شار ع الجمهورية

58 - سيد فكرى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    426818 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    4559 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع /114 جسر السويس برج 

المل مكتب رقم 9 الدور الثانى

59 - جرجس شحات عبدا ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم    430867 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

15594 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 87 ش 

المسيري الدور الول شقة 1

60 - حسن عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    377353 قيد فى 14-05-2006 برقم ايداع    

9605 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 5 شارع 

احمد عرابي

61 - ماجد لويز اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم    335454 قيد فى 18-11-2000 برقم ايداع    20711 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 15 شارع العربة شقه 

رقم )11( بالدور الثالث

62 - صيدلية د  أحمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    348457 قيد فى 07-09-2002 برقم ايداع    15550 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 174 الترعة 

البولقية النشاط صيدلية

63 - جمال عبد الرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    359770 قيد فى 27-04-2004 برقم ايداع    6928 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح / 

حجره من مكتب بالعقار 59 عمارات اطلس الحي 8

64 - مصطفي جمال عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    382130 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع    9346 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 32 ش 

محمد حسن الجمل

65 - شريف مختار مبروك الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    384036 قيد فى 14-02-2007 برقم ايداع    

2547 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالرضى 109 ش الجمهرية

66 - اشرف رجب عبدا عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    422866 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    

13998 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان الفرع ليصبح / 

10071  ش كارفور منطقة المعراج العلوى بمجمع البنوك

67 - خالد عويس محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    425913 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    915 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح / 

شارع عبد العزيز عيسي ق 1 ب 41 المنطقه التاسعه الدور الثاني شقه 3 قسم

68 - امل ابراهيم ابراهيم عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    426407 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 ش سعيد زكريا قطعة 8 بلوك 

17 حى السفارات

69 - هشام عصام محمد عبد الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    432569 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

11476 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه 

بالدور الثالث بالعقار رقم 43 شارع عزيز المصري
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70 - خالد محمد فكري كمال الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    373803 قيد فى 24-12-2005 برقم ايداع    

24575 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح 185 القطاع الثاني مركز المدينه التجمع الخامس

71 - خالد محمد فكري كمال الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    373803 قيد فى 24-12-2005 برقم ايداع    

24575 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع / قطعة 185 غرفة 

718 القطاع الثانى مركز المدينة التجمع الخامس

72 - خالد محمد فكري كمال الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    373803 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

10808 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع /قطعة 185 غرفة 

718 القطاع الثانى مركز المدينة التجمع الخامس

73 - احمد اسامه محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    418393 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    

24487 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالعقار رقم 123 شارع جاردينيا هايتس التجمع الثالث

74 - مايكل بطرس نجيب حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    418824 قيد فى 31-12-2017 برقم ايداع    

26070 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي 11 ش حسين 

بن علي وحده 2 من ش المنتزه

75 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    362211 قيد فى 14-08-2004 برقم 

ايداع    14130 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 

شقة رقم 8 بالعقار رقم 11 مربع 1172 امتداد عبدالحميد بدوي مساكن شيراتون - المطار

76 - اشرف على محمد محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    417258 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع    

20153 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع سيف الدين المهرانى - 

الفجاله

77 - مشويات البدري تاجر فرد سبق قيده برقم    303196 قيد فى 26-03-1997 برقم ايداع    5890 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 103 ش ابراهيم عبد 

الرازق

78 - عبد الحميد عبد ا محمد محمود النشرتى تاجر فرد سبق قيده برقم    394801 قيد فى 2012-02-22 

برقم ايداع    2940 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان/ 33 شارع الحسن بن على القطعة 9 بلوك 34 الحي السابع

79 - محمود ناصر محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    426758 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

4226 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ابراج بنك مصر شارع خاتم 

المرسلين

80 - ناصر محمود اسماعيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    435420 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

7952 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 77 ش احمد اسماعيل من ش 

احمد عصمت

81 - ناصر محمود اسماعيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    435420 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

7952 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نكل مركز منشاه القناطر

82 - عصام الدين سيد يوسف الحناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    318202 قيد فى 09-11-1998 برقم ايداع    

20418 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 عطفه الصياد من شارع 

الجامع الحمر

83 - محمود عطيه احمد عتاقى تاجر فرد سبق قيده برقم    429098 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع    

1361 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / ق 8 بلوك 35 ش 

ابراهيم ناجي المنطقه العاشرة
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84 - احمد محمد نادر عبد الحي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    429742 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    

7031 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مربع 1122 - 1 شارع عبدالحميد 

بدوى الدور السابع شقه 28 شيراتون
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النشاط

1 - ايهاب صبحى مينا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  349804 قيد فى 11-11-2002 برقم ايداع    19735وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / توريد العمالة بالداخل

2 - جلل محمد مصطفى جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  414202 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع    8232

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد منسوجات

3 - نبيل رزق ا اسعد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  425727 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    246وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل ورحلت وتاجير سيارات 

للغير بعد الحصول على التراخيص اللزمة

4 - اشرف سمير عبد العزيز رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  433306 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    

17300وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية ) فيما عدا 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

5 - عزت امين مهران همام تاجر فرد سبق قيده برقم  219832 قيد فى 13-07-1982 برقم ايداع    11434

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزة دون الملبس 

العسكرية

6 - عاصم اسماعيل محمد اسماعيل التركي تاجر فرد سبق قيده برقم  314403 قيد فى 11-06-1998 برقم 

ايداع    10069وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد

7 - مرثه لمعى صموئيل مينا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  401309 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    

3318وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح كافيتريا مشروبات ساخنة 

وباردة وصنفات سمعية وبصرية بعد الحصول على التراخيص اللزمة

8 - وائل حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  419452 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع    2111وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكافحة حشرات وتعقيم وزراعة وادارة منشات عقارية

9 - هشام صالح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  433175 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    16263

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التسويق العقاري

10 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم  360576 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    9343وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / متعهد نقل عمال

11 - عصام سيد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  411691 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع    24524

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد خرده ومقاولت عموميه

12 - عبير فريد عبد الحميد زبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  433604 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

19602وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجهيز وتوريد المواد 

الغذائيه

13 - وائل ابراهيم ابواليزيد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  422323 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع    

11775وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط توريدات عموميه واصلح المعدات )فيما عدا 

مجالت الدعاية و العلن والكمبيوتر وتوريد العمالة(

14 - ابو زيد معتمد عبد الله عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  412451 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع    

0وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات في المقاولت

15 - ايمن محمد عبيد زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  413324 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    4970

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تشيد مباني

16 - هبه على مراد على عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  427633 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    

8958وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط اقامه الحفلت وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والطباعة والدعاية والعلن
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17 - مدحت رجب عبدالفتاح رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  423364 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    

15672وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع اغذيه ومشروبات

18 - منال احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  411604 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع    24229

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره توريدات ولعه الفران 

والغاليات وقطع غيارها

19 - عابد لبيع وتوزيع الملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  412705 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع    

2827وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه وتجاره مراتب 

ومفروشات

20 - محسن ابوبكر على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  418460 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع    

24758وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / دعاية واعلن فيما عدا 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخبص اللزمة

21 - ايمن محمود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  342451 قيد فى 31-10-2001 برقم ايداع    19865

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تسويق عقاري الي النشاط الرئيسي

22 - محمد عادل ابراهيم امين تاجر فرد سبق قيده برقم  408896 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    14363

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اغذيه وعصائر ومشروبات دون 

الكحوليات

23 - محي الدين حامد السيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  319178 قيد فى 17-12-1998 برقم ايداع    

23276وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد خيام وتوريدات 

عمومية ) فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

24 - وليد عمر عبد الرازق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  407220 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع    

7879وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريد قطع غيار معدات ثقيلة 

وسيارات واصلح وصيانه معدات ثقيلة وسيارات وتوريدات العموميه )فيما عدا مجالت الدعاية والعلن 

والكمبيوتر ومستلزمات ودون توريد العماله(

25 - عادل خلف يوسف تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  418400 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع    

24514وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مصنع تصنيع بلستيك

26 - زيروكس تراست للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  429325 قيد فى 01-03-2020 برقم 

ايداع    3271وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى توريدات عموميه ) فيما 

عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (

27 - بولس لتجارة الديزل تاجر فرد سبق قيده برقم  346791 قيد فى 19-06-2002 برقم ايداع    10486وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع وتجميع اجزاء ومكونات المحركات 

والمولدات وتصنيع وتجميع اجزاء ومشغولت معدنيه مختلفه

28 - رامى محمد نجيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  407232 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    7939

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه19( وبيع تجميل وعطور ومكياج

29 - احمد عبداللطيف عبدالفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  422193 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع    

11245وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ورشة تصنيع اخشاب

30 - هناء جرجس فاضل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  433576 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19462وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /توريدات عمومية )فيما عدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودن توريد العمالة(

31 - منيره نبيه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  168275 قيد فى 15-01-1975 برقم ايداع    451وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اكسسوار محمول
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32 - الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  379408 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع    14820وفى تاريخ  

20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 

من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( والتوكيلت التجارية والتسويق العقارى وتسجيل مستحضرات الصيدلية بشرية

33 - عبدالرحمن سامح بدير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  411330 قيد فى 28-11-2016 برقم ايداع    

23187وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مستلزمات كوافير

34 - جرجس شحات عبدا ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  430867 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

15594وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الدعاية والعلن ومطبعة الي 

النشاط الصلي توريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم )652( لسنة 2022

35 - بهاء الدين حسن مصطفي حنوره تاجر فرد سبق قيده برقم  355470 قيد فى 09-09-2003 برقم ايداع    

15207وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى توريدات عمومية ) فيما عدا 

مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

36 - عمر لطفي احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  365024 قيد فى 27-12-2004 برقم ايداع    22515

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه فيما عدا ) 

توريدات العماله / الدعايه والعلن / الكمبيوتر ومستلزماته (

37 - عيد ناسان شحاته منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  381073 قيد فى 31-08-2006 برقم ايداع    

19340وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت ونقل عمال 

داخل جمهوريه مصر العربيه

38 - ماجد لويز اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  335454 قيد فى 18-11-2000 برقم ايداع    20711وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تسويق عقاري

39 - رضا عوض ياسين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  378268 قيد فى 05-06-2006 برقم ايداع    

11726وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / النقل البري وتجاره الجمله 

المتخصصه بالغذيه والمشروبات والتبغ

40 - سيد سيد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  385920 قيد فى 17-12-2007 برقم ايداع    19368

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /  مخبز بلدي نصف آلي

41 - سامح عبدالحميد عبداللطيف رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  418177 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

23571وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / استشارات هندسيه

42 - رضوان العجيل تاجر فرد سبق قيده برقم  426833 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    4650وفى تاريخ  

22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته

43 - اسكندر فضل ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  381585 قيد فى 25-09-2006 برقم ايداع    21073

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصميم لوجوهات وبانرات )فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه 530 سنه 2022

44 - احمد اسامه محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  418393 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    24487

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء النشاط / المقاولت العموميه المتكامله / اضافه نشاط / 

التدريب الهندسي

45 - سامي فتحي احمد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  373720 قيد فى 21-12-2005 برقم ايداع    

24378وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع الغذيه والمشروبات 

والتبغ بالجمله

46 - محمد فرج محمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  426543 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    3148

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التركيبات الكهربائيه والميكانيكيه
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47 - رامي نافع عزمي عازر تاجر فرد سبق قيده برقم  433428 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    18227

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (

48 - مشويات البدري تاجر فرد سبق قيده برقم  303196 قيد فى 26-03-1997 برقم ايداع    5890وفى تاريخ  

27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ بيع مشويات تيك اواي

49 - ابراهيم سالم حسن بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  311086 قيد فى 19-01-1998 برقم ايداع    1045

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد والتصدير

50 - وليد عدلى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  425289 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع    22211

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية )فيما عدا مجالت الدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة( وتوزيع المواد الغدائية وشحن البضائع والتصدير 

والستيراد )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه6 والمجموعة 19( والتوكيلت التجارية والتخليص الجمركي

51 - ديفيد سعيد بطرس لوقا تاجر فرد سبق قيده برقم  430821 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    15364

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع أجهزة طبية ومستلزمات طبية 

ومعمليه )دون الدوية( وللتصدير والتوكيلت التجارية والستيراد )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 

والمجموعة19(

52 - محمد عيسى سلمه عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  409284 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    

15784وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه التصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 

19 والفقره 36 من المجموعه 6(

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   375519 وتم ايداعه بتاريخ   

07-03-2006  برقم ايداع 4,343.000 الى : طيب للرحلت

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   419452 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-2018  برقم ايداع 2,111.000 الى : انتجريتد سيرفيس

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   420773 وتم ايداعه بتاريخ   

DINAC AERO 28-03-2018  برقم ايداع 6,482.000 الى : ديناك ايرو

4 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422323 وتم ايداعه بتاريخ   

02-07-2018  برقم ايداع 11,775.000 الى : مؤسسه القصى للتوريدات العموميه

5 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435497 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2023  برقم ايداع 3,370.000 الى : الكوثر للسفر والرحلت

6 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435497 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2023  برقم ايداع 3,370.000 الى : سيد عبدالصبور محمد فراج

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   394447 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2012  برقم ايداع 552.000 الى : المن لتوريد المواد الغذائيه

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   410997 وتم ايداعه بتاريخ   

Samcon 10-11-2016  برقم ايداع 21,992.000 الى : سامكون للمقاولت والتوريدات

9 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435501 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 3,456.000 الى : مكتب محمد مصطفى ابراهيم للهندسه والمقاولت العامه

10 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435501 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 3,456.000 الى : السمه التجاريه للرئيسى / ليوجد

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422107 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-06-2018  برقم ايداع 10,936.000 الى : اراتشي دي باك

12 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435507 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2023  برقم ايداع 3,645.000 الى : ايهاب عطيه تامر عطيه

13 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   411604 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2016  برقم ايداع 24,229.000 الى : ميجا ستيم للتجاره والتوريدات

14 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415327 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2017  برقم ايداع 12,328.000 الى : كوين للقمشه

15 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   430426 وتم ايداعه 

Emerrald global  بتاريخ   08-11-2020  برقم ايداع 12,903.000 الى : اميرالد جلوبال لوجيستيك

logisttics

16 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422981 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2018  برقم ايداع 14,380.000 الى : تريند شوب

17 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   324265 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-1999  برقم ايداع 12,840.000 الى : سمير سعيد فتح ا ابو ركيبه

18 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   429325 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2020  برقم ايداع 3,271.000 الى : زيروكس تراست للتوريدات العموميه

19 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435519 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 4,180.000 الى : عادل على احمد خضر
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20 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435519 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 4,180.000 الى : الباشا للستيراد والتصدير

21 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   401375 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2015  برقم ايداع 3,864.000 الى : صيدلية د / احمد ندا

22 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   419183 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2018  برقم ايداع 1,111.000 الى : الحجله

23 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435521 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 4,328.000 الى : مرشدى لتجارة التكييفات وفلتر المياه واصلح الجهزة

24 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   397675 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2013  برقم ايداع 9,417.000 الى : الصعيدي لتجاره اقمشه المفروشات والستائر

25 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435534 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2023  برقم ايداع 4,644.000 الى : احمد حسين عبده حامد

26 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   379408 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2006  برقم ايداع 14,820.000 الى : ميدسايتس

27 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   391280 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2010  برقم ايداع 15,345.000 الى : كويك ريزبونس

28 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435538 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2023  برقم ايداع 4,742.000 الى : صالح احمد محمد محمد احمد عبدا

29 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   365024 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2004  برقم ايداع 22,515.000 الى : فرست

30 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   377353 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2006  برقم ايداع 9,605.000 الى : البركه لتجارة اللومنيوم والكسسوار

31 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   381073 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-08-2006  برقم ايداع 19,340.000 الى : مكتب الجزيره للرحلت

32 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435497 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2023  برقم ايداع 4,919.000 الى : سيد عبد الصبور محمدفراج

33 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435497 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2023  برقم ايداع 4,919.000 الى : ليوجد

34 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   335454 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2000  برقم ايداع 20,711.000 الى : ستيشن للتسويق العقاري

35 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   381585 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2006  برقم ايداع 21,073.000 الى : اليكس ديزاينر

36 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   418393 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2017  برقم ايداع 24,487.000 الى : نقاط للتصميم الهندسي والتدريب

37 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435553 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2023  برقم ايداع 5,234.000 الى : عمرو جمال عبدالظاهر محمد مصطفى

38 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435553 وتم ايداعه 

S C TRANS بتاريخ   23-02-2023  برقم ايداع 5,234.000 الى : اث سي ترانس

39 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   431943 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2021  برقم ايداع 6,556.000 الى : سامح ممدوح احمد محمد

40 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435554 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2023  برقم ايداع 5,297.000 الى : احمد حمدى محمد عبدالمجيد
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41 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435554 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2023  برقم ايداع 5,297.000 الى : الحمد لتصنيع ودرفله الحديد

42 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   303196 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-03-1997  برقم ايداع 5,890.000 الى : مشويات البدري

43 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   403777 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-2015  برقم ايداع 15,698.000 الى : العنانى للمقاولت العمومية

44 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   425289 وتم ايداعه 

new vision  بتاريخ   11-12-2018  برقم ايداع 22,211.000 الى : نيو فيجن

45 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   409284 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2016  برقم ايداع 15,784.000 الى : سبورت بلس للستيراد والتصدير

46 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   429742 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2020  برقم ايداع 7,031.000 الى : احمد محمد نادر عبد الحي سليم
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الشخاص

1 - مصطفى  محمد امام العجيل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   326389 وتم ايداعه بتاريخ  1999-10-10 

برقم ايداع    18754تم التأشير فى تاريخ   10-10-1999   بــ  

2 - امير جمال كامل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   391280 وتم ايداعه بتاريخ  10-10-2010 برقم ايداع    

15345تم التأشير فى تاريخ   10-10-2010   بــ  

3 - غاده محمد سمير عبد ا السيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   396417 وتم ايداعه بتاريخ  2012-11-28 

برقم ايداع    15545تم التأشير فى تاريخ   28-11-2012   بــ  

4 - محمود ابراهيم عبد الخالق ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   408448 وتم ايداعه بتاريخ  

16-06-2016 برقم ايداع    11974تم التأشير فى تاريخ   16-06-2016   بــ  

5 - اشرف زكى محمد جعفر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   435459 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-05 

برقم ايداع    3143تم التأشير فى تاريخ   05-02-2023   بــ  

6 - سمير سعيد فتح ا ابو ركيبه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   324265 وتم ايداعه بتاريخ  

15-07-1999 برقم ايداع    12840تم التأشير فى تاريخ   13-02-2023   بــ  تصحيح اسم صاحب المنشاه 

ليصبح / سمير سعيد فتح ا ابو ركيبه

7 - مصطفى مرشدى محمد حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   435521 وتم ايداعه بتاريخ  15-02-2023 برقم 

ايداع    4328تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

8 - احمد حسين عبده حامد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   435534 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-19 

برقم ايداع    4644تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

9 - احمد حسين عبده حامد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   435534 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-19 

برقم ايداع    4647تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

10 - صالح احمد محمد محمد احمد عبدا  مدير فرع المقيد برقم قيد   435538 وتم ايداعه بتاريخ  

20-02-2023 برقم ايداع    4742تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

11 - سيد عبدالصبور محمد فراج  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   435497 وتم ايداعه بتاريخ  

21-02-2023 برقم ايداع    4919تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

12 - عمرو جمال عبدالظاهر محمد مصطفى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   435553 وتم ايداعه بتاريخ  

23-02-2023 برقم ايداع    5234تم التأشير فى تاريخ   23-02-2023   بــ  

13 - سامح ممدوح احمد محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   431943 وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-26 

برقم ايداع    6556تم التأشير فى تاريخ   26-02-2023   بــ  تصحيح السم

14 - احمد حمدى محمد عبد المجيد  مدير فرع المقيد برقم قيد   435554 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-26 

برقم ايداع    5297تم التأشير فى تاريخ   26-02-2023   بــ  

15 - محمد سعيد عبدالهادى الصاوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   435565 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-28 

برقم ايداع    5738تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مصنع التحاد العربي للزجاج والبلور طارق صبح علي حسن الجنيدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

243293 قيدت فى 01-11-1986 برقم ايداع   14664 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 

فشخ الشركه لتغير الكيان القانونى لتصبح شركه مساهمه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

2 - صبح علي حسن الجنيدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    243293 قيدت فى 01-02-1997 برقم ايداع   

2129 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المركز العام

3 - مصنع التحاد العربي للزجاج والبلور   شركة سبق قيدها برقم    243293 قيدت فى 01-02-1997 برقم 

ايداع   2129 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المركز العام

4 - محمد عادل حسين نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    260974 قيدت فى 10-02-1990 برقم ايداع   

2059 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

5 - هاني يوسف وشركاه ) عدم التعامل على صفحة القيد (   شركة سبق قيدها برقم    261275 قيدت فى 

27-02-1990 برقم ايداع   2974 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم 

كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

6 - شركة اولد دياب للمقاولت والستشارات المعمارية   شركة سبق قيدها برقم    369462 قيدت فى 

28-06-2005 برقم ايداع   12586 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

7 - مصطفى يس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    388781 قيدت فى 29-06-2009 برقم ايداع   10822 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

8 - شركة مصر للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم    91649 قيدت فى 11-06-2003 برقم ايداع   

9785 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو دمج شركة مصر للتجارة الخارجيه فى 

الشركه النصر للتصدير والستيراد انتهاء الشخصيه العتباريه لشركه مصر للتجارة الخارجيه اعتبارا من موافقه 

الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على الدمج فى 2022/6/28 وبذلك يمحى القيد

9 - شركه مصر للتجاره الخارجيه تابعه للشركه القابضه   شركة سبق قيدها برقم    91649 قيدت فى 

12-07-2006 برقم ايداع   14944 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو دمج شركة 

مصر للتجارة الخارجيه فى الشركه النصر للتصدير والستيراد انتهاء الشخصيه العتباريه لشركه مصر للتجارة 

الخارجيه اعتبارا من موافقه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على الدمج فى 2022/6/28 وبذلك يمحى القيد

10 - شركه مصر للتجاره الخارجيه تابعه للشركه القابضه   شركة سبق قيدها برقم    91649 قيدت فى 

12-07-2006 برقم ايداع   14943 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو دمج شركة 

مصر للتجارة الخارجيه فى الشركه النصر للتصدير والستيراد انتهاء الشخصيه العتباريه لشركه مصر للتجارة 

الخارجيه اعتبارا من موافقه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على الدمج فى 2022/6/28 وبذلك يمحى القيد

11 - شركة مصر للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم    91649 قيدت فى 28-06-2010 برقم ايداع   

1506340 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو دمج شركة مصر للتجارة الخارجيه 

فى الشركه النصر للتصدير والستيراد انتهاء الشخصيه العتباريه لشركه مصر للتجارة الخارجيه اعتبارا من 

موافقه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على الدمج فى 2022/6/28 وبذلك يمحى القيد
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12 - نقل تبعية شركة مصر للتجارة الخارجية شركة مساهمة مصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى 

والبرى الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق اعتبارا من  1/7/2021   شركة سبق قيدها برقم    91649 قيدت 

فى 11-02-1956 برقم ايداع   456 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو دمج شركة 

مصر للتجارة الخارجيه فى الشركه النصر للتصدير والستيراد انتهاء الشخصيه العتباريه لشركه مصر للتجارة 

الخارجيه اعتبارا من موافقه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه على الدمج فى 2022/6/28 وبذلك يمحى القيد

13 - مركز الكتاب للنشر ) محمد كمال جعفر وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم    256488 قيدت فى 

29-03-1989 برقم ايداع   4431 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

14 - عادل ابراهيم يسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    357198 قيدت فى 20-12-2003 برقم ايداع   

20803 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

15 - محمود دسوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    308427 قيدت فى 07-06-2016 برقم ايداع   

11401 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

16 - محسن حمزه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    321229 قيدت فى 18-03-1999 برقم ايداع   4787 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

17 - يحيى عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    384470 قيدت فى 26-04-2007 برقم ايداع   

6797 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

18 - جيهان فايز محمد شعت وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    401786 قيدت فى 13-05-2015 برقم 

ايداع   6855 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

19 - نالكومصر)ش0ذ0م0م(   شركة سبق قيدها برقم    274373 قيدت فى 26-10-1992 برقم ايداع   

13532 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل خروج الشركة من مظلة قانون 159 لسنة 1981 

للعمل تحت مظلة القانون 72 لسنة 2017

20 - عمرو عبدالرؤوف محمود السبع وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    347232 قيدت فى 2002-07-09 

برقم ايداع   11785 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الفسخ

21 - محمد صابر احمد محمود وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    310640 قيدت فى 22-12-2022 برقم 

ايداع   28368 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

22 - المصريه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    338478 قيدت فى 28-11-2004 برقم ايداع   20203 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

23 - محمد مرعي نور و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    338478 قيدت فى 28-11-2004 برقم ايداع   

20203 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

24 - محمد محموداحمدمحمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    344131 قيدت فى 05-02-2002 برقم ايداع   

2275 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

25 - ياسر احمد وشريكة باسل احمد   شركة سبق قيدها برقم    412651 قيدت فى 08-02-2017 برقم ايداع   

2582 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

26 - سعاد مصطفى محمد حزين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    432790 قيدت فى 23-08-2021 برقم 

ايداع   13254 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة
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27 - محمد محمود حسن عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    279610 قيدت فى 04-11-1993 برقم 

ايداع   14586 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة

28 - شركه نجيب و شركاه المقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم    303258 قيدت فى 1997-03-27 

برقم ايداع   6052 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

29 - صلح محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    326198 قيدت فى 30-09-1999 برقم ايداع   18119 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

30 - السعيد عمر السعيد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    374382 قيدت فى 23-01-2006 برقم ايداع   

1101 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

31 - زينب حمد عبد النبى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    394894 قيدت فى 06-03-2012 برقم ايداع   

3625 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

32 - شعبان ابراهيم حسن وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    401761 قيدت فى 07-05-2015 برقم ايداع   

6602 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

33 - سلوى جمال محمود بدر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    407892 قيدت فى 19-05-2016 برقم 

ايداع   10074 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

34 - ساره السيد عبد المنعم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    429472 قيدت فى 31-05-2020 برقم ايداع   

4889 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

35 - محمد سعيد احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    419519 قيدت فى 04-02-2018 برقم ايداع   

2279 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

36 - محلت درويش و محمد الجابرى لتجارة الحذية جملة   شركة سبق قيدها برقم    247142 قيدت فى 

07-06-1987 برقم ايداع   9061 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم 

كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

37 - ورثه عبد العظيم درويش السيد درويش عبد العظيم درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    247142 

قيدت فى 07-06-1987 برقم ايداع   9062 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو 

للفرع

38 - سمير وليم ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    278935 قيدت فى 22-09-1993 برقم ايداع   

12314 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

39 - المجموعه الفنية للخدمات -نشات زكريا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    286930 قيدت فى 

08-01-1995 برقم ايداع   412 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم 

كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

40 - مجموعة ارابيسك للستشارات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم    408635 قيدت فى 2016-06-28 

برقم ايداع   1355 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة
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41 - احمد عصام عبد الحليم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    427203 قيدت فى 18-04-2019 برقم ايداع   

6666 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

42 - اوسكار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )السعيد جادا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    

304808 قيدت فى 28-05-1997 برقم ايداع   10306 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

43 - احمد هانى احمد السنباطى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    424655 قيدت فى 12-11-2018 برقم 

ايداع   20136 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

44 - سحر احمد و شركاها   شركة سبق قيدها برقم    348227 قيدت فى 26-08-2002 برقم ايداع   14842 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

45 - عبد الله عبد العزيز عبد المعطى سلوم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    398790 قيدت فى 

15-04-2014 برقم ايداع   4888 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

46 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم    399042 قيدت فى 

26-05-2014 برقم ايداع   6681 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم 

كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

47 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم    399042 قيدت فى 

27-12-2017 برقم ايداع   25824 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

48 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم    399042 قيدت فى 

27-12-2017 برقم ايداع   1931721 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

49 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم    399042 قيدت فى 

27-12-2017 برقم ايداع   25823 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

50 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم    399042 قيدت فى 

09-12-2018 برقم ايداع   1969556 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

51 - شركة احمد صلح ابراهيم عبدالخالق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    410345 قيدت فى 

12-10-2016 برقم ايداع   19674 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

52 - عبدالرحمن صابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    428080 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع   

12068 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

53 - جرجس تادرس وشريكه لتجاره المصوغات بالجمله عيار18   شركة سبق قيدها برقم    271234 قيدت 

فى 23-02-1992 برقم ايداع   3014 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

54 - شركه سفتي جروب للتجاره لصاحبها احمد فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    273295 قيدت فى 

13-08-1992 برقم ايداع   10156 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

55 - شركه سفتي جروب للتجاره لصاحبها احمد فاروق وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم    273295 قيدت فى 

23-09-2000 برقم ايداع   17391 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

56 - نهلة كامل حبيب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    314241 قيدت فى 06-06-1998 برقم ايداع   

9685 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى
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57 - مؤنس مجاهد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    333839 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع   

1000116 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

58 - مؤنس مجاهد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    333839 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع   

1827692 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

59 - محمد عطيه السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    393656 قيدت فى 22-09-2011 برقم ايداع   

13176 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

60 - حسام الدين فتحى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    399823 قيدت فى 29-10-2014 برقم ايداع   

12910 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

61 - عادل فؤاد محمد احمد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    405956 قيدت فى 22-02-2016 برقم 

ايداع   3470 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

62 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    413335 قيدت فى 12-03-2017 برقم ايداع   5007 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

63 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    413335 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع   18436 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

64 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    413335 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع   18437 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

65 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    413335 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع   25726 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

66 - جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    151560 قيدت فى 06-02-1979 برقم 

ايداع   2188 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

67 - شركه القاهره للعمال الهندسيه والفنيه   شركة سبق قيدها برقم    151560 قيدت فى 06-02-1979 برقم 

ايداع   2188 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

68 - جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    151560 قيدت فى 18-07-1982 برقم 

ايداع   11653 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

69 - شركه القاهره للعمال الهندسيه والفنيه   شركة سبق قيدها برقم    151560 قيدت فى 18-07-1982 برقم 

ايداع   11653 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

70 - مراد لويس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    252519 قيدت فى 04-07-1988 برقم ايداع   9095 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

71 - شركة المصطفى لبيع منتجات البلستيك بالجملة سمير عامر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    344770 

قيدت فى 17-03-2002 برقم ايداع   4363 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

72 - نجوى محمد حلمى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    382154 قيدت فى 30-10-2006 برقم ايداع   

24878 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

73 - د صفوت وديع عريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    384166 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع   

7436 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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74 - احمد حافظ عزيز وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    420252 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع   

4842 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

75 - شركة كونستركشن اند ديزاين )كونستك(   شركة سبق قيدها برقم    259941 قيدت فى 2022-06-01 

برقم ايداع   10832 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

76 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    286602 قيدت فى 11-03-2009 برقم ايداع   

4110 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

77 - شركة العدل للسلك والكابلت والدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    286602 قيدت فى 

20-07-2005 برقم ايداع   14084 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء 

الفرع

78 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    286602 قيدت فى 20-07-2005 برقم ايداع   

14084 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

79 - بخيت عبد الوارث احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    347610 قيدت فى 28-07-2002 برقم 

ايداع   12951 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

80 - هبه عبدالملك حسن الشافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    349714 قيدت فى 06-11-2002 برقم 

ايداع   19496 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

81 - الشركة المصرية الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    349714 قيدت فى 06-11-2002 برقم ايداع   

19496 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

82 - البركه ماركت اشرف سيد ط و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    369706 قيدت فى 11-07-2005 برقم 

ايداع   13300 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة

83 - رامى رشدى روفائيل سيدهم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    428573 قيدت فى 12-11-2019 برقم 

ايداع   15766 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

84 - اسلم ابوعلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    418033 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع   22958 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

85 - جيسلن سامر محمد مرسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    322603 قيدت فى 17-05-1999 برقم 

ايداع   8432 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

86 - هويدا مشحوت السحيمي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    329868 قيدت فى 07-03-2000 برقم 

ايداع   4477 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

87 - عبد العزيز صلح محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    371514 قيدت فى 18-09-2005 برقم 

ايداع   18137 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

88 - هشام محمد احمد حمزه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    427788 قيدت فى 14-07-2019 برقم ايداع   

9942 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى
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89 - مينا محروس وشريكه فادى أشرف   شركة سبق قيدها برقم    434630 قيدت فى 26-05-2022 برقم 

ايداع   10150 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

90 - هدى محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    266440 قيدت فى 09-04-1991 برقم ايداع   4382 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

91 - عادل ابراهيم عبد الشافي وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    301167 قيدت فى 05-03-2006 برقم 

ايداع   4071 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

92 - عزه محمد علي جادا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    313721 قيدت فى 19-05-1998 برقم ايداع   

8294 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

93 - عبدالحميد حسن عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    369699 قيدت فى 10-07-2005 برقم 

ايداع   13290 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

94 - ياسر حلمى ابوهاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    396825 قيدت فى 08-04-2019 برقم ايداع   

6071 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

95 - احمد سيد عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    400690 قيدت فى 30-12-2014 برقم ايداع   

16578 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

96 - حسن النبراوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    239837 قيدت فى 09-03-1986 برقم ايداع   2983 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

97 - مدحت فكرى مينا وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    350447 قيدت فى 22-12-2002 برقم ايداع   

21756 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

98 - سوليد للتوكيلت التجاريه سيد سلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    394865 قيدت فى 

29-02-2012 برقم ايداع   3395 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

99 - نعيمه مصطفى كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    395029 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع   

2775 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

100 - نعيمة مصطفى كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    395029 قيدت فى 17-11-2014 برقم ايداع   

13920 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

101 - عبد ا خميس راجح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    415114 قيدت فى 14-06-2017 برقم ايداع   

11541 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

102 - مخبز النجاح اولد / عمر عبد الرحمن على   شركة سبق قيدها برقم    434601 قيدت فى 

19-05-2022 برقم ايداع   9569 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقة

103 - البان اولد خلف   شركة سبق قيدها برقم    296154 قيدت فى 16-06-1996 برقم ايداع   9275 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد 

الشركه من السجل التجارى
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104 - جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    300216 قيدت فى 01-12-1996 برقم ايداع   21938 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

105 - الشركه الدوليه للتوريدات مجدي عباس و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    318562 قيدت فى 

23-11-1998 برقم ايداع   21453 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافى حقوقة

106 - ابراهيم عبدالمحسن صبرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    400692 قيدت فى 30-12-2014 برقم 

ايداع   16593 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

107 - محمد على حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    404100 قيدت فى 17-10-2022 برقم ايداع   

21756 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

108 - عل عادل على احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    414230 قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع   

8313 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

109 - علء شعلن وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    431305 قيدت فى 08-02-2021 برقم ايداع   1812 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي 

قيد الشركه من السجل التجارى

110 - كامل بسطوروس دميان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    334569 قيدت فى 07-10-2000 برقم 

ايداع   18367 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

111 - كريم عبدالخالق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    400856 قيدت فى 14-01-2015 برقم ايداع   

521 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلكي 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

112 - سوزان التركى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    426386 قيدت فى 10-02-2019 برقم ايداع   

2596 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركه من السجل التجارى

113 - محمد عبد ا محمد عبد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    432532 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع   11179 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلكي يمحي قيد الشركه من السجل التجارى
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رأس المال

1 - ماجده نبيل فرج وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     395801 قيدت فى 30-07-2012 برقم ايداع    

10590وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - مصطفى بشر ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     393246 قيدت فى 29-06-2011 برقم ايداع    

9543وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,200,000.000

3 - شريف ريمون و شركاه شركة سبق قيدها برقم     346639 قيدت فى 15-06-2002 برقم ايداع    10070

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

4 - محمد طلحه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427557 قيدت فى 09-06-2019 برقم ايداع    8471وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - ميرغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     290930 قيدت فى 02-09-1995 برقم ايداع    12779وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

6 - صبرى فؤاد ابو حسين وياسر اسعد محضر شركة سبق قيدها برقم     392026 قيدت فى 2011-01-06 

برقم ايداع    278وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

7 - احمد كرم غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     417731 قيدت فى 12-11-2017 برقم ايداع    21847

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  120,000.000

8 - شركه ابناء جرجس تكل شركة سبق قيدها برقم     252705 قيدت فى 14-07-1988 برقم ايداع    9597

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

9 - ابراهيم عبد المجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378790 قيدت فى 20-06-2006 برقم ايداع    

13045وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - فتحي فؤاد حسن حسن الدسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     433235 قيدت فى 14-10-2021 برقم 

ايداع    16791وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

11 - فريد فؤاد راغب بطرس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     422145 قيدت فى 13-06-2018 برقم ايداع    

11060وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

12 - ايمان عمرو سعيد كفافى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     426826 قيدت فى 17-03-2019 برقم ايداع    

4610وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

13 - شريف علي سليط و شركاه شركة سبق قيدها برقم     308561 قيدت فى 19-10-1997 برقم ايداع    

20562وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000.000

14 - ميينا انتر ناشيونال فريت طلعت فام وشريكه شركة سبق قيدها برقم     314203 قيدت فى 1998-06-06 

برقم ايداع    9604وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

15 - ماهر اميل ثابت بشاي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     435414 قيدت فى 04-01-2023 برقم ايداع    

395وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

16 - ماجده الدبس وشريكها شركة سبق قيدها برقم     385324 قيدت فى 03-09-2007 برقم ايداع    

14175وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

Page 52 of 179 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 - حسن عبده يوسف وشريكه ضياء الدين كمال امام شركة سبق قيدها برقم     145417 قيدت فى 

27-01-1971 برقم ايداع    754وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

18 - ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه شركة سبق قيدها برقم     271234 قيدت فى 

23-02-1992 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

15,000.000

19 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 03-09-2000 برقم ايداع    16134

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000,000.000

20 - شركه الباز فتحي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     377004 قيدت فى 03-05-2006 برقم ايداع    

8728وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

21 - احمد كمال محمد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     400815 قيدت فى 13-01-2015 برقم 

ايداع    349وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

22 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

23 - سعيد محمود محمد حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     293040 قيدت فى 17-12-1995 برقم 

ايداع    19273وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

24 - محمد احمد محمد البرجيسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     364626 قيدت فى 11-12-2004 برقم 

ايداع    21250وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

25 - وجدى جورج رياض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107763 قيدت فى 07-08-1961 برقم ايداع    

11089وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  70,000.000

26 - احمد صلح محمد جمال حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     348973 قيدت فى 01-10-2002 برقم 

ايداع    17133وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

27 - محمد ابراهيم علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     369916 قيدت فى 18-07-2005 برقم ايداع    

13838وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

28 - الترا كير الطبية احمد محمد ربيع وشريكته شركة سبق قيدها برقم     403681 قيدت فى 2015-11-08 

برقم ايداع    15402وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

29 - احمد خيرى عبد الغفار وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     428819 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    

17809وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

30 - الخراطة الهندسية محمد حواش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     114204 قيدت فى 18-02-1963 برقم 

ايداع    1210وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

31 - حازم عمر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     346072 قيدت فى 19-05-2002 برقم ايداع    

8336وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000,000.000

32 - تغريد احمد اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     352546 قيدت فى 12-04-2003 برقم ايداع    

6149وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500.000

33 - ماجد جميل عطيه وشريكه ساح ادوار صليب شركة سبق قيدها برقم     403313 قيدت فى 2015-10-22 

برقم ايداع    14283وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000
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34 - محمد عبد المنعم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     359276 قيدت فى 04-04-2004 برقم ايداع    

5535وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

35 - شركة زاهر للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     396338 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع    

14779وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

36 - رشا فاروق سعيد شرف الدين وشركاها شركة سبق قيدها برقم     399737 قيدت فى 13-10-2014 برقم 

ايداع    2188وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

37 - كريم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     427591 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع    8713وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

38 - احمد رحمي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     292265 قيدت فى 06-11-1995 برقم ايداع    16719

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

39 - محمد السيد علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     366131 قيدت فى 19-02-2005 برقم ايداع    

3001وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

40 - السيد احمد محمد و شركائة شركة سبق قيدها برقم     408412 قيدت فى 15-06-2016 برقم ايداع    

11869وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

41 - احمد هانئ وشركاه )مركز لسان العرب لتعليم العربية لغير العرب( شركة سبق قيدها برقم     390755 

قيدت فى 02-08-2010 برقم ايداع    12162وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000.000
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العناوين

1 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قطعه رقم 

12 مركز خدمات مدينه الفيوم الجديدة

2 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الفاتح / 3 

شارع محمد الفاتح تقاطع شارع على باشا مبارك

3 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش 0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     191024 قيدت فى 1978-08-23 

برقم ايداع    12537وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مركز نشاط الشركه 

الرئيسي 5 شارع سمير سيد احمد - المنيل قسم مصر القديمه -موقع ممارسه النشاط الصناعي - 94/60 الكيلو 

28.8 طريق مصر اسكندريه الصحراوي المنطقه الصناعيه - ابو رواش - محافظه الجيزه

4 - شركة احمد السيد احمد حنورة وشركاة شركة سبق قيدها برقم     279482 قيدت فى 28-10-1993 برقم 

ايداع    14159وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل المركز الرئيسي 

للشركه ليصبح في / محل رقم )1( الدور الرضي بالعقار رقم )1( ش حسني خلف

5 - ماجده نبيل فرج وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     395801 قيدت فى 30-07-2012 برقم ايداع    

10590وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه ليصبح / 

شقه 201 عقار 1 س مربع 1116 ش البستان متفرع من ش المشير احمد اسماعيل -مساكن الشيراتون  المطار

6 - احمد مصطفى احمد المصرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     205297 قيدت فى 02-08-1980 برقم 

ايداع    11935وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع الكائن محل 

رقم 5 سور نادى طنطا شارع النادى

7 - محمد دسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     308427 قيدت فى 14-10-1997 برقم ايداع    20219

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في عمارات السكان 

السويسرى عمارة رقم واحد الحى العاشر

8 - محمود دسوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     308427 قيدت فى 07-06-2016 برقم ايداع    11401

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في عمارات السكان 

السويسرى عمارة رقم واحد الحى العاشر

9 - هشام سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     433815 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    21219

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 65 ش الشيخ محمد النادى

10 - جانيت بطرس جندى شركة سبق قيدها برقم     323008 قيدت فى 30-05-1999 برقم ايداع    9458

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / النزهة الجديدة 

38 شارع المؤرخ محمد رفعت الدور الول شقة

11 - شريف ريمون و شركاه شركة سبق قيدها برقم     346639 قيدت فى 15-06-2002 برقم ايداع    

10070وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقه رقم 

105 بالدور الول العقار رقم 8 عمارات رامو
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12 - حسن عويس خميس لتجارة قطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     404919 قيدت فى 

06-01-2016 برقم ايداع    230وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة 

فرع بالعنوان / العقار رقم 1 شارع محمد ياقوت متفرع من ش يوسف صبري ابو طالب - الحرفيين

13 - حسن عويس خميس لتجارة قطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     404919 قيدت فى 

06-01-2016 برقم ايداع    230وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة 

فرع بالعنوان / 14 ش زكريا احمد

14 - محمد احمد فؤاد سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     407468 قيدت فى 28-04-2016 برقم ايداع    

8643وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 7 

بالدور الثالث بعد الرضى بالعقار رقم 12 شارع ملجا الحريه سابقا شارع عزيز فانونس حاليا المتفرع من شارع 

منشية التحرير قسم عين شمس

15 - امل ابراهيم الدسوقى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     425451 قيدت فى 19-12-2018 برقم ايداع    

22792وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / 36 

شارع محمد النادى من حسن المامون شقة 11 الدور السادس

16 - شركه محمد صابر احمد محمد وشركاه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     310640 قيدت فى 

29-12-1997 برقم ايداع    26299وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المقر الرئيسي للشركه ليصبح 15  شارع فخر السلم الصاوي

17 - شركه محمد صابر احمد محمد وشركاه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     310640 قيدت فى 

29-12-1997 برقم ايداع    26299وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء وغلق فرع بالعنوان 15 أ شارع ميدان سراي القبه - شقه 9

18 - محمد صابر احمد محمود وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     310640 قيدت فى 22-12-2022 برقم 

ايداع    28368وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء وغلق فرع بالعنوان 

15 أ شارع ميدان سراي القبه - شقه 9

19 - المصريه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     338478 قيدت فى 28-11-2004 برقم ايداع    20203

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغا الفرع بالعنوان / 18  أ عمارات 

العبور صلح سالم الدور 15 شقه 14

20 - محمد مرعي نور و شريكه شركة سبق قيدها برقم     338478 قيدت فى 28-11-2004 برقم ايداع    

20203وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغا الفرع بالعنوان / 18  أ 

عمارات العبور صلح سالم الدور 15 شقه 14

21 - محمد مرعى نور وشركائه شركة سبق قيدها برقم     338478 قيدت فى 30-04-2001 برقم ايداع    

6760وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى ليصبح / 28 

شارع الطيران مدينة نصر الدور الثانى شقة 201

22 - محمد مرعى نور وشركائه شركة سبق قيدها برقم     338478 قيدت فى 30-04-2001 برقم ايداع    

6760وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 18  أ 

عمارات العبور صلح سالم

23 - محمد الشريف احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     355142 قيدت فى 24-08-2003 برقم ايداع    

14233وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان / المركز الرئيسى 

ليصبح / 17 شارع جامع التعمير المنظقة الرابعه الدور الرضى شقة رقم 2 مساكن شيراتون
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24 - شركة محمد عبدا بخيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     402270 قيدت فى 03-08-2015 برقم 

ايداع    10281وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصيح / 

28 شارع على امين مصطفى النحاس مدينة نصر شقة 204

25 - طارق سيد محمد عبد ا احمد شوقى حمزه محمد الدبيسى وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     408555 

قيدت فى 22-06-2016 برقم ايداع    13269وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسي للشركة ليصبح / الشقة 168 الدور السادس عشر - بالعقار 2 - عمارات العبور - 

صلح سالم

26 - مصطفى عمر محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427734 قيدت فى 03-07-2019 برقم 

ايداع    9658وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / 

عقار رقم 16 أ شارع على شعراوى

27 - مصطفى عمر محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427734 قيدت فى 03-07-2019 برقم 

ايداع    9658وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 74 

شارع الدويدار - حدائق القبة

28 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 2019-07-07 

برقم ايداع    9683وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

9 شارع احمد تيسير اما كلية البنات

29 - مينا وديع وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     434279 قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    3901

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مركز الشركه ليصبح / 105 ش 

طومان باي برج التوفيقيه

30 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع داخل وادى دجلة النخيل

31 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع داخل وادى دجلة 

المعادى

32 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى / 16 شارع 

مصطفى النحاس المنطقة السادسه مع الغاؤه كفرع

33 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى / داخل وادى 

دجلة اكتوبر 2

34 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1/2 الكائن بالعقار رقم 3ا 

دمشق روكسى

35 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الول فوق البدروم بالعقار 

رقم 16 ش مصطفى النحاس
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36 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم 27-28 الكائن بالمركز 

التجارى جولف مارينا  قسم العالمين

37 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المحل رقم g 36والكائن بالمركز 

التجارى  بورتو السخنة ميجا مول

38 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع داخل وادى دجلة النخيل

39 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع داخل وادى دجلة 

المعادى

40 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى / 16 شارع 

مصطفى النحاس المنطقة السادسه مع الغاؤه كفرع

41 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى / داخل وادى 

دجلة اكتوبر 2

42 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1/2 الكائن بالعقار رقم 3ا 

دمشق روكسى

43 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الول فوق البدروم بالعقار 

رقم 16 ش مصطفى النحاس

44 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم 27-28 الكائن بالمركز 

التجارى جولف مارينا  قسم العالمين

45 - يحيى على حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389739 قيدت فى 18-02-2010 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المحل رقم g 36والكائن بالمركز 

التجارى  بورتو السخنة ميجا مول

46 - هانى فتحى فتوح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     426788 قيدت فى 13-03-2019 برقم ايداع    

4408وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 42 شارع 

الماظة بالدور الرضي

47 - حوريما شركه ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     198092 قيدت فى 29-08-1979 برقم 

ايداع    12145وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغير المركز الرئيسي 

لداره الشركه ليصبح بالعنوان - الشقه 3 بالعماره رقم 6 شارع 104 قسم
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48 - جمعة صفوت أحمد عبد الرحمن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     293172 قيدت فى 1995-12-24 

برقم ايداع    19705وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح ) الوحدة رقم ) 4B-1 ( , عقار رقم ) B5 ( , منطقة سكنية 

) BUSINESSPARK2 ( الكائنة بمشروع ميفيدا التجمع الخامس , القاهرة (.

49 - ابراهيم عبد المجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378790 قيدت فى 20-06-2006 برقم ايداع    

13045وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح 

91 ش مصر والسودان - الدور السابع- رقم 701

50 - شركه الموافى لتجارة السماك شركة سبق قيدها برقم     281758 قيدت فى 06-03-1994 برقم ايداع    

3343وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 

20 عنبر رقم 3 اسماك سوق العبور

51 - يوني تريد )جمال جاب ا وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     332005 قيدت فى 10-06-2000 برقم 

ايداع    10804وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه 

ليصبح / المكتب الكائن الشقه رقم )1( بالدور الرضي بالعقار رقم )14( شارع الشيخ محمد النادي - المنطقه 

السادسه اول القاهره -) ق 11 بلوك 84 م 6(

52 - احمد محمد ابراهيم سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     398716 قيدت فى 02-04-2014 برقم 

 GF-L11 ايداع    4202وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم

بالمركز التجارى ويست بنك west bank الكائن ب 123 شارع عبدالعزيز ال سعود المنيل

53 - شركة النمكى للستشارت الهندسية والتجارة شركة سبق قيدها برقم     405959 قيدت فى 2016-02-22 

برقم ايداع    3474وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل عنوان فرع 

دمياط ليصبح / 1 المحل رقم 2 بالعقار رقم 12 / 19 ش الصحبجيه الحى الرابع المجاورة الثانيه قسم دمياط 

الجديدة

54 - احمد سعد احمد ابو جبل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     100647 قيدت فى 25-03-1959 برقم ايداع    

1504وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم 3 بالدور الرضي 

والكائن بالعقار 414 ش بورسعيد

55 - علء تركى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     387861 قيدت فى 28-12-2008 برقم ايداع    18016

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة رقم ) 

243-242( القطاع الثانى الحى السكنى ) مركز المدينه ( التجمع الخامس

56 - رامى انور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     399095 قيدت فى 04-06-2014 برقم ايداع    7059وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان مركز الشركه ليصبح / بالشقتين 

المتقابلتين الكائنتين بالدور الول العلوي بالعقار الكائن بشارع ابو بكر الصديق مدينه تبارك سرياقوس الخانكه ملك 

علء الدين محمد اسماعيل محروس

57 - ماهر اميل ثابت بشاي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     435414 قيدت فى 04-01-2023 برقم ايداع    

395وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح / 237 

شارع رمسيس قسم الظاهر الشقة بالدور الثالث

58 - روز تكس للمنسوجات شركة سبق قيدها برقم     256623 قيدت فى 06-04-1989 برقم ايداع    4950

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة على الغاء فرع الشركه الكائن 

بالعنوان / الميزانين بالعقارين رقم 1ج , 2ج شارع طة حسين - قسم النزهة
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59 - روز تكس للمنسوجات شركة سبق قيدها برقم     256623 قيدت فى 06-04-1989 برقم ايداع    4950

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي للشركه ليصبح 

بالعقار رقم 1ج شارع طه حسين

60 - الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     434624 قيدت فى 

25-05-2022 برقم ايداع    10005وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان مقر الشركه ليصبح بالعنوان التالي الشقه رقم )9( بالدور الخامس بالعقار رقم )2( بشارع حسن مراد 

جاردن سيتي

61 - عاطف عبد العظيم عبد الحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     435298 قيدت فى 28-11-2022 برقم 

ايداع    25751وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / 

العقار رقم 13 ش طلعت حرب - مدينة العمال

62 - ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه شركة سبق قيدها برقم     271234 قيدت فى 

23-02-1992 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق 

الفرع الكائن بالعنوان / محل 2 بالعقار 3  سوق الصيارف الصغير

63 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1000116وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / شقة رقم 

A2 الدور الثانى قطعة رقم 289 - القطاع الثانى - التجمع الخامس

64 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 03-09-2000 برقم ايداع    16134

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى 14 ش امرؤ القيس 

- الحى السابع ليصبح / فيل رقم 45 الحى 2 منطقة 6 التجمع الخامس القاهرة الجديدة

65 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 03-09-2000 برقم ايداع    16134

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / شقة رقم 1 فيل 47 

المنطقة الرابعة - الحى الول - التجمع الخامس

66 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 03-09-2000 برقم ايداع    16134

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / شقة رقم A2 الدور 

الثانى قطعة رقم 289 - القطاع الثانى - التجمع الخامس

67 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع    

1827692وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / شقة رقم 

1 فيل 47 المنطقة الرابعة - الحى الول - التجمع الخامس

68 - محمد يوسف محمد يوسف وشريكه مايكل طلعت سليمان نيروز شركة سبق قيدها برقم     407097 قيدت 

فى 12-04-2016 برقم ايداع    7510وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / الوحدة الداريه رقم B بالدور الخامس علوى بالعقار 72 ش الجمهورية

69 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع   

بالعنوان 58 شارع اسماعيل سرى - عماره الملحه البحريه - سموحه

70 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 

العنوان / 4 ش زكى
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71 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / 15 ش الجمهورية - ابراج عثمان بن عفان برج جـ شقة 113 بالدور الول علوى قسم ثانى اسيوط

72 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 

العنوان / عباس  زعزوع متفرع من ش الطيران الحى السابع

73 - شركه ماك لتنشيط العمال التجاريه ش . ذ . م .م شركة سبق قيدها برقم     281765 قيدت فى 

07-03-1994 برقم ايداع    3358وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم B1 18 بمساحه 28,20 متر مربع سيتى سنتر الماظه

74 - شركه ماك لتنشيط العمال التجاريه ش . ذ . م .م شركة سبق قيدها برقم     281765 قيدت فى 

07-03-1994 برقم ايداع    3358وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

الوحده رقم G 120  بمساحه 81 متر مربع الكائن بالمجمع التجارى مول طنطا

75 - محمد احمد محمد البرجيسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     364626 قيدت فى 11-12-2004 برقم 

ايداع    21250وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركزها ليصبح 

38 شارع رمسيس شقة 27 بالدور الخامس

76 - د صفوت وديع عريان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     384166 قيدت فى 07-03-2007 برقم ايداع    

3877وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن يالعنوان 104 

بالدور الول بالميزانين العقار رقم 21 ش الندلس قسم

77 - شركة كونستركشن اند ديزاين )كونستك()شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية()ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     259941 قيدت فى 04-12-1989 برقم ايداع    15203وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركه الكائن 1125 شارع كورنيش النيل - ماسبيرو

78 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     286602 قيدت فى 21-12-1994 برقم ايداع    

19385وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 53 

شارع نجيب الريحانى الزبكيه

79 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     286602 قيدت فى 21-12-1994 برقم ايداع    

19385وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

المحل6العقار 10/8ش عبد الحق السنباطى ميدان الوبرا

80 - شركه ورثه الفرماوي )ياسمين الفرماوي وشركائها للمقاولت ( شركة سبق قيدها برقم     288548 قيدت 

فى 15-04-1995 برقم ايداع    5455وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان الشركه لتصبح / العماره رقم 1 عمارات الشركه السعوديه -الدور السادس - شقه رقم 22

81 - هبه عبدالملك حسن الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     349714 قيدت فى 06-11-2002 برقم 

ايداع    19496وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / مركز اركاديا التجارى ش كورنيش النيل الطابق الثانى

82 - الشركة المصرية الدولية للتجارة شركة سبق قيدها برقم     349714 قيدت فى 06-11-2002 برقم ايداع    

19496وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

مركز اركاديا التجارى ش كورنيش النيل الطابق الثانى
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83 - احمد خيرى عبد الغفار وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     428819 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    

17809وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مول النزهه سيتى سنتر برج 2 

الدور الخامس محطه مترو هشام بركات

84 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة السوق 

التجارى الحى الثالث المجاوره السادسه بمحور الكفراوى

85 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع 

محمد محمود باشا بجوار مركز شرطه ساحل سليم

86 - بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     2 قيدت فى 04-02-1935 برقم ايداع    2وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مقر الشركه العامه للصوامع والتخزين بميدان السواح

87 - شركة كونستركشن اند ديزاين )كونستك()شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية()ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     259941 قيدت فى 04-12-1989 برقم ايداع    15203وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي للشركه ليصبح 1125 شارع كورنيش النيل - ماسبيرو - 

قسم شرطه بولق ابو العل

88 - عبد العزيز احمد عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     299287 قيدت فى 02-11-1996 برقم 

ايداع    19293وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جمالون مساحه 800 متر 

مربع بجمعيه المستثمرين بالمنطقه الصناعيه ببساتين السماعيليه بالمنطقه رقم 10 قطعه رقم 58

89 - حازم عمر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     346072 قيدت فى 19-05-2002 برقم ايداع    

8336وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع الداري للشركه 

ليصبح - عقار رقم 40 برج سيف - تقسيم الضريبين -قسم بندر كفر الشيخ

90 - احمد طارق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     416660 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع    18852

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه الرض رقم 2 مربع 1159 شارع 

المشير احمد اسماعيل شيراتون

91 - عبدا محمود احمد ابو دهب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434509 قيدت فى 18-04-2022 برقم 

ايداع    7413وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر ليصبح 47 

جسر السويس

92 - حسن محمد حسن محمد محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     246760 قيدت فى 06-05-1987 برقم 

ايداع    7840وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 27 

شارع محمد شفيق الدور الرضى شقة رقم 2 هليوبوليس النزهة

93 - شركه انترناشيونال تريد مجدى رضا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     414301 قيدت فى 

03-05-2017 برقم ايداع    8551وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان / نادى العلمين - شارع عبد العزيز آل سعود - البر الغربى - المنيل بنشاط / مطعم 

وكافيتريا

94 - حمد حسن وشيماء علي شركة سبق قيدها برقم     434663 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    

11278وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / شقة 

رقم 201 بقطعه رقم 21 مريع 1158 بعمارات شيراتون حى الوزراء خلف الكاديميه البحريه
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95 - مستشفي بهمان بهمان وشركاه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     91391 قيدت فى 29-12-1955 برقم 

ايداع    4301وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 4 بالدور الرضي 

بالعقار رقم 34 ش 218 دجله المعادى قسم المعادى

96 - اشرف خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239055 قيدت فى 13-01-1986 برقم ايداع    546وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 53 شارع عبدا ابو 

السعود - مصر الجديدة

97 - اندماج شركة حورس للتجارة والتوزيع ش م م والقيدة بالسجل التجارى رقم 6 172 اكتوبر الجيزة فى 

الشركة الهلية التجارية للعمال الزراعية والكيماوية والصناعية )ناسيتا( شركة سبق قيدها برقم     240269 

قيدت فى 09-04-1986 برقم ايداع    4363وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية محطة مصر للبترول - كامب شيراز

98 - اندماج شركة حورس للتجارة والتوزيع ش م م والقيدة بالسجل التجارى رقم 6 172 اكتوبر الجيزة فى 

الشركة الهلية التجارية للعمال الزراعية والكيماوية والصناعية )ناسيتا( شركة سبق قيدها برقم     240269 

قيدت فى 09-04-1986 برقم ايداع    4363وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية 1 محطة وقود شل اوت - العبور

99 - اندماج شركة حورس للتجارة والتوزيع ش م م والقيدة بالسجل التجارى رقم 6 172 اكتوبر الجيزة فى 

الشركة الهلية التجارية للعمال الزراعية والكيماوية والصناعية )ناسيتا( شركة سبق قيدها برقم     240269 

قيدت فى 09-04-1986 برقم ايداع    4363وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محطة مصر للبترول شارع شجرة الدور متفرع  من شارع 26 يوليو ) استراحة عملء (

100 - اندماج شركة حورس للتجارة والتوزيع ش م م والقيدة بالسجل التجارى رقم 6 172 اكتوبر الجيزة فى 

الشركة الهلية التجارية للعمال الزراعية والكيماوية والصناعية )ناسيتا( شركة سبق قيدها برقم     240269 

قيدت فى 09-04-1986 برقم ايداع    4363وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 7ش جامعة الدول العربية - المهندسين ) استراحة عملء (

101 - شركة زاهر للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     396338 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع    

14779وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 63 ش فريد سميكه ميدان الحجاز

102 - سمير حنفي ابراهيم خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     399839 قيدت فى 02-11-2014 برقم 

ايداع    13010وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركه 

ليصبح / بلوك 6 عماره 5 ب - الدور 11 شقه 113 حى الواحه

103 - عبد التواب ابراهيم القماطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     159920 قيدت فى 16-12-1973 برقم 

ايداع    12718وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المقر الرئيسي 

للشركه ليصبح بالعنوان التي / شقه رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 336 شارع الهرم - قسم العمرانيه بدل من 

العنوان / 11 ش محمود بسيوني القاهره وبذلك يتم نقل مقر الشركه من سجل تجاري القاهره المميز الي الجيزه

104 - الفريد ريمون الفريد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     290121 قيدت فى 16-07-1995 برقم ايداع    

10320وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح 

بالعنوان / وحده اداريه بالمبنى الدارى L 27 B كايرو بيزنس بارك التجمع الول القاهرة الجديدة

105 - اشرف ابراهيم عبد الشافى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     301167 قيدت فى 01-01-1997 برقم 

ايداع    52وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 29 بالدور الرضي 

المرتفع مبنى ج مول ميك ماك
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106 - شركه الشرف للستيراد )محمود شرف عوض ا وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     341094 قيدت فى 

26-08-2001 برقم ايداع    15329وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 

رقم 11 بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 37 عمارة النهضه شارع عماد الدين - فرع ادارى للشركه

107 - شركة احمد السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     388082 قيدت فى 12-02-2009 برقم ايداع    

2322وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع المقر الداري 

للشركه الي / شارع البحطري متفرع من شارع مصر والسودان عقار 1 شقه 4

108 - ياسر حلمى ابوهاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     396825 قيدت فى 06-02-2013 برقم ايداع    

1626وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 3 ج الدور الرضى 

بالعقار رقم 19 ش عبدالسلم عارف البستان سابقا

109 - ياسر حلمى ابوهاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     396825 قيدت فى 06-02-2013 برقم ايداع    

1626وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع بالعنوان / محل رقم 2 

بالعقار 17 ش مصطفى النحاس

110 - رشا فاروق سعيد شرف الدين وشركاها شركة سبق قيدها برقم     399737 قيدت فى 2014-10-13 

برقم ايداع    2188وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع 

الكائن بالعنوان / المنطقه الصناعيه بلبيس حوض خارج زمام بساتين السماعيليه امام مصنع كريازى ليصبح / 

قطعه رقم 100 وقطعه رقم 102 المنطقة التاسعه المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية بلبيس الشرقية

111 - عبد الرحمن محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     426988 قيدت فى 01-04-2019 برقم ايداع    

5576وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ق 1 الى 9 بلوك 12001 خدمات 

المنطقه الصناعيه الولى

112 - كريم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     427591 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع    8713

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح بالعنوان / شقه 

رقم 11 الدور الول عقار رقم 5  ابراج الياسمين – زهراء المعادى

113 - شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     269753 قيدت فى 

16-11-1991 برقم ايداع    16083وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الدور الرضي والميزانين بالمبنى المكون من ارضي وميزانين وثلث ادوار عليا والمملوك لشركه العربي للتجارة 

والصناعه فى قريه ابو رقبه خلف مجمع معاهد العربي الزهريه

114 - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه الشركه الهليه للجهزة المنزليه فريش 

شوب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     283718 قيدت فى 19-07-1994 برقم ايداع    9906وفى تاريخ  

26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بيع بشارع أ مطروح الكيلو 20 بجوار 

جمعيه رجال العمال ابويوسف

115 - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه الشركه الهليه للجهزة المنزليه فريش 

شوب )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     283718 قيدت فى 19-07-1994 برقم ايداع    9906وفى تاريخ  

26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا غلق الفرع للشركة بالعنوان / الدور الرضى بمساحة380

متر تقريبى الكائن/ طريق مصر اسوان بجوار الشرطة العسكرية قنا

116 - نعيمه مصطفى كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395029 قيدت فى 27-03-2012 برقم ايداع    

4888وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مول الوت ليت بالطابق الول 

علوى رقم B4 شارع الشرف
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117 - نعيمه مصطفى كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395029 قيدت فى 27-03-2012 برقم ايداع    

4888وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان / محل 1 بالدور 

الرضى عقار 39 ش عباس العقاد

118 - نعيمه مصطفى كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395029 قيدت فى 27-03-2012 برقم ايداع    

4888وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الطابق الول بالعقار رقم 13 أ 

شارع عباس العقاد

119 - نعيمه مصطفى كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395029 قيدت فى 27-03-2012 برقم ايداع    

4888وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان / 111 مكرر 

فريد سميكه

120 - احمد حسين طه ومحمد حسين طه شركة سبق قيدها برقم     424583 قيدت فى 07-11-2018 برقم 

ايداع    19894وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كفر ابو صير خلف 

منصور

121 - احمد حسين طه ومحمد حسين طه شركة سبق قيدها برقم     424583 قيدت فى 07-11-2018 برقم 

ايداع    19894وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجارى رقم 6 الدور 

الرضي والكائن بالعقار 8 شارع سنان باشا نمرة 45 شارع سليم الول

122 - محمد عبدالسلم يوسف الشامى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     430193 قيدت فى 2020-10-05 

برقم ايداع    10950وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 

/ محل فى العقار رقم 3 شارع الجمعية الستهلكية  بركة الحاج

123 - ورثه مصطفي عبد الرزاق صالح نصار )رأفت مصطفي عبد الرزاق صالح نصار وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     190769 قيدت فى 05-08-1978 برقم ايداع    11818وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي ليصبح/ الوحدة رقم AT1 بالدور الثالث فوق الرضي على 

قطعه الرض رقم332 - بالقطاع الثالث - مركز المدينه - التجمع العمراني الخامس - ش التسعين

124 - شركة المصريين للمقاولت والتجارة مهندس محمد لطفي على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

237400 قيدت فى 15-09-1985 برقم ايداع    10910وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي للشركة لتصبح في مكتب رقم82 - عمارة رقم7 - شارع الهداية - حي 

السفارات

125 - امل يحيى خليل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     257448 قيدت فى 15-06-1989 برقم ايداع    

7644وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع الدور الثالث فوق الرضي 

بالعقار الكائن 59 ش انابيب البترول بناحيه البركه حوض خارج الزمام القبلى - جسر السويس

126 - امل يحيى خليل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     257448 قيدت فى 15-06-1989 برقم ايداع    

7644وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح بالدور 

الثالث فوق الرضي من المصنع الكائن حاليا 2 ش مرلقان غبور - منشية السد العالي - السلم - القاهرة - وسابقا 

القطعه رقم 1 / بحوض محمد بك يوسف بناحية كفر الشرفاء

127 - محمد على حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     404100 قيدت فى 26-11-2015 برقم ايداع    

16697وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي للشركة 

ليصبح/ شقه 5 بالدور 3 بالعقار 49 ش حسن افلطون
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128 - محمد على حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     404100 قيدت فى 17-10-2022 برقم ايداع    

21756وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع/ شقه 5 بالدور الثالث 

بالعقار 49 شارع حسن افلطون

129 - نجاه وصفى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     356429 قيدت فى 29-10-2003 برقم ايداع    

18364وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة الى/ فيل 

174 - البنفسج )4( - التجمع الول
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النشاط

1 - الشركه المصريه للنشاءات والتجاره ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم     239325 قيدت فى 1986-01-29 

برقم ايداع    1293 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1ـ شراء الراضى الفضاء وتمهيدها 

وتقسيمها وبنائها بعد مدها بالمرافق والخدمات اللزمة وتشييد المبانى عليها بكافة انواعها وعلى كافة المستويات 

بغرض إعادة بيعها على نظام التمليك او تأجيرها.  2ـ  القيام بأعمال المقاولت المتكاملة .  3ـ  القيام بتصنيع مواد 

البناء .  4ـ الستيراد والتصدير والوكالة التجارية وتنفيذ وتشغيل القرى والمشروعات السياحية بكافة اوجة نشاطها 

.   5ـ  توزيع الطاقة الكهربائية على كافة منشأت ومرافق قرية واحة مينا السياحية بالعين السخنة المملوكة للشركة 

من ) شاليهات - فيلت - محلت ...( وتحصيل المقابل النقدى نظير ذلك طبقا للعقود المحررة مع شركة توزيع 

كهرباء القناة والتراخيص التى ستصدر وفقا للقرار الجمهورى رقم 933 لــ2000 الخاص بإعادة تنظيم مرفق 

الكهرباء وحماية المستهلك بعد اضافة التكلفة والمصروفات الدارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها وعلى الخص موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.  6 ـ بيع وتوزيع 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول  الطاقة الكهربائية  -

اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية . "

2 - سبورتيكا الوادى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     327061 قيدت فى 06-11-1999 برقم ايداع    20704 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح كالتالى / الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية والتوريدات والتركيبات وتجارة المنتجات الرياضية الرياضية وجميع مستلزماتها وادارة 

مستلزماتها واداراة المنشات الرياضية والترفيهية بجميع انواعها وملحقاتها والمقاولت مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باى وجه من الووجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

3 - ماجده نبيل فرج وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     395801 قيدت فى 30-07-2012 برقم ايداع    

10590 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركه ليصبح / توريدات عموميه )

فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( وصيانه المباني والمولت 

واعمال المقاولت المتكامله واللند سكيب

4 - نهى صليب وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     369704 قيدت فى 10-07-2005 برقم ايداع    13298 

وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح /الستيراد والتصدير فيما ) 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19( والحصول علي التوكيلت التجاريه وتوريد الخليا الشمسيه 

والفوتوفوليه والسخانات الشمسيه ووحدات الضاءه الموفره بالخليا الشمسيه inverters تجاره السيجاره 

اللكترونيه والزيوت اللكترونيه

5 - امل ابراهيم الدسوقى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     425451 قيدت فى 19-12-2018 برقم ايداع    

22792 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / الستيراد 

والتصدير والتسويق والتصنيع لدى الغير للدويه البشريه والبيطريه والمطهرات ومستحضرات التجميل 

والمستلزمات الطبيه بكافة انواعها والمكملت الغذائية والستشارات والتوكيلت التجاريه وانهاء اجراءات تسجيل 

الدويه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل لدى الجهات الحكومية
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6 - محمد طلحه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427557 قيدت فى 09-06-2019 برقم ايداع    8471 وفى 

تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح القيام باعمال خدمات الشحن 

والتصدير

7 - حمادة فهمي عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     435281 قيدت فى 24-11-2022 برقم ايداع    

25451 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضفة نشاط/ توريدات عمومية )فيما عدا مجالت 

الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة(

8 - هيثم فايز حسن صادق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431831 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

4961 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة انشطة جديدة لغرض الشركة تتمثل فى : 

استص?ح وتجهيز ا?راضى بالمرافق ا?ساسية التى تجعلها قابلة ل?ستزراع و استزراع ا?راضى المستصلحة 

وانشاء وصيانة شبكات الرى وحفر ا?بار واقامة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحى ومحطات تحلية 

وتكرير مياه الشرب

9 - حوريما شركه ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     198092 قيدت فى 29-08-1979 برقم ايداع    

12145 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل غرض الشركة ليصبح كالتالي  : -  )أ (

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و وكذا الستشارات القانونية وكذا الستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون رأس المال ولئحته 

التنفيذية(  )ب (المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.   )ت (التجارة العامة وعلى الخص التجار في مواد 

والت ومهمات البناء .  )ث (التصدير والتوكيلت التجارية   )ج (التوزيع والتوريدات العمومية .  ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو في التي تكون أعمالها مكملة لنشاط الشركة كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أوتلحقها بها.

10 - كوبر للسثمار التجاري والتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     236072 قيدت فى 1985-05-22 

الستثمار  برقم ايداع    6910 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  1-

في كافة المجالت العقارية وبصفة خاصة في مجالت السكان والتشييد والتعمير ولها في سبيل ذلك القيام 

بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات وإعداد دراسات الجدوي اللزمة وإنشاء المدن والتجمعات السكنية 

ومشروعات المتداد العمراني وتقسيم الراضي وإدارة العقارات للشركة وللتيسيير بكافة الخدمات اللزمة لذلك.  

2-القيام بشراء الراضي وتقسيمها وبيعها.  3-القيام بكافة أعمال المقاولت والمباني والشراف الفني والهندسي 

علي تنفيذ العمال والمشروعات, وتقديم الستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللزمة لها وذلك سواء 

كان لحسابها أو لحساب الغير.  4-القيام بإنشاء المشروعات السياحية وإدارتها سواء كان لحسابها أو لحساب الغير 

وكذلك المعاونة في إقامة جمعيات السكان وإتحاد ملك.  5-القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء 

وإستغلل المحاجر.  6-القيام بمزاولة كافة الخدمات والنشطة المرتبطة بذلك كله, وكذلك القيام بأعمال التوكيلت 

التجارية في كافةالمجالت اللزمة اللزمة لتحقيق أغراضها وتصدير الفائض.  7-إستيراد وتجارة السيارات 

والشاحنات.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

11 - ابراهيم عبد المجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378790 قيدت فى 20-06-2006 برقم ايداع    

13045 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / مسلتزمات الكومبيوتر بموجب 

موافقه امنيه 564 سنه 2022 بعد الحصل علي التراخيص اللزمه
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12 - شركه الموافى لتجارة السماك شركة سبق قيدها برقم     281758 قيدت فى 06-03-1994 برقم ايداع    

3343 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوريد السماك 

والغاء بند التصنيع

13 - ايمان عمرو سعيد كفافى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     426826 قيدت فى 17-03-2019 برقم ايداع    

4610 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير الي نشاط الشركه ليصبح /

بيع الملبس الجاهزه الحريمي والتصدير

14 - ولء انطون غزاله وشركاها شركة سبق قيدها برقم     212532 قيدت فى 06-08-1981 برقم ايداع    

12527 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح نشاط الشركه )

سياحه عامه فقرة أ( لمزاولة جميع العمال الواردة بالمادة رقم )1( من القانون رقم 38 لسنه1977 والمعدل القانون 

رقم 118 لسنه 1983 و لئحته التنفيذية والتي تشمل التي : تنظيم رحلت سياحيه جماعية او فرديه داخل مصر 

او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل و اقامة وما يلحق بها من خدمات / بيع أو صرف تذاكر 

السفر وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكالة من شركات الطيران والملحه 

وشركات النقل الخري / تشغيل وسائل النقل من )بريه / بحرية / نهريه( لنقل السائحين فيما عدا النق الجوي / 

وللشركه ممارسة كافه النشطه التي يسمح بها القانون وللشركه الحق في ان تتعاون مع اي هيئة تعمل في مثل 

غرضها او ان تشتريها او تلحقها

15 - ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه شركة سبق قيدها برقم     271234 قيدت فى 

23-02-1992 برقم ايداع    3013 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/  تجاره المشغولت عيار 21

16 - مؤنس مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     333839 قيدت فى 03-09-2000 برقم ايداع    16134 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع علف دواجن وحيوانى وتصنيع فول 

فات صويا كامل الدهن

17 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151560 قيدت فى 1972-06-27 

برقم ايداع    4682 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط استيراد وبيع اجهزة 

الحاسب اللى  ومستلزماته وكذلك الغاء نشاط الستيراد والتصدير و الغاء نشاط استيراد وبيع اجهزة تحديد مواقع 

بالثار الصناعية GpS  وكذا الجهزة   لسلكية للتصال

18 - سعيد محمود محمد حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     293040 قيدت فى 17-12-1995 برقم 

ايداع    19273 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / الستيراد

19 - محمد احمد محمد البرجيسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     364626 قيدت فى 11-12-2004 برقم 

ايداع    21250 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /  الستيراد 

والتصدير

20 - حاتم وهدان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     409246 قيدت فى 07-08-2016 برقم ايداع    15630 

وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :: تصنيع و توريد الزيوت و 

الشحوم البترولية و المنظفات و الصابون و التصدير و التوكيلت التجارية و كبس و توريد خراطيم هيدروليك و 

مستلزماتها

21 - احمد احمد محمد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     412113 قيدت فى 10-01-2017 برقم ايداع    

593 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / القيام اعمال الحفر 

والجسات والخوازيق والمقاولت العامه والمختصه والتوريدات العموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن 

والكومبيوتر ومستلزماته دون توريد العماله ( واعمال النشاءات والمباني المتكامله والطرق والكباري
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22 - محمد ابراهيم علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     369916 قيدت فى 18-07-2005 برقم ايداع    

13838 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تجارة الحبال 

والدوبارة

23 - أحمد صبرى غالب مختار و شركاه شركة سبق قيدها برقم     397613 قيدت فى 29-07-2013 برقم 

ايداع    8837 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تصنيع رخام وجرانيت لدى 

الغير

24 - الترا كير الطبية احمد محمد ربيع وشريكته شركة سبق قيدها برقم     403681 قيدت فى 2015-11-08 

برقم ايداع    15402 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / اقامة 

وتشغيل وادارة معامل تحاليل طبية

25 - شركه ادخنه النخله ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     208020 قيدت فى 28-12-1980 برقم ايداع    

19056 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه  الشركه هو /1/ صناعه وتجاره 

الدخنه بانواعها والتصدير مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان يكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد  تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

26 - عبد العزيز احمد عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     299287 قيدت فى 02-11-1996 برقم 

ايداع    19293 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تصنيع وتجميع معدات 

المطبخ الصناعيه وعمل الستانل ستيل الهندسيه ومايلزم ذلك

27 - اسماء محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم     398451 قيدت فى 09-02-2014 برقم ايداع    1716 

وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط المقاولت العموميه

28 - شركه اسامه وليم شهات وشريكته شركة سبق قيدها برقم     414273 قيدت فى 03-05-2017 برقم ايداع    

8446 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستشارات الهندسيه

29 - اشرف خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239055 قيدت فى 13-01-1986 برقم ايداع    546 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا 

الستشارات القانونية ( واعداد التصميمات الهندسية والرسومات المعمارية والهندسية والتوريدات العمومية ) فيما 

عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

30 - سيجما لتداول الوراق المالية وامساك السجلت شركة سبق قيدها برقم     388852 قيدت فى 

14-07-2009 برقم ايداع    11586 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض 

ليصبح/ السمسرة والوساطة لتداول الوراق المالية

31 - الفريد ريمون الفريد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     290121 قيدت فى 16-07-1995 برقم ايداع    

10320 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة

32 - شركة النيل العامه للنشاء والطرق شركة سبق قيدها برقم     355708 قيدت فى 22-09-2003 برقم 

ايداع    15975 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / رصف الطرق ونقل المواد 

البتروليه وبيع وشراء وتاجير واستئجار الراضي والعقارات واستيراد مهمات وقطع غيار ومعدات
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33 - كريم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     427591 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع    8713 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة/ ليصبح مقاولت عامه ومتخصصه 

توريد وتركيب وصيانة كهروميكانيكية تجارة اجهزة التكييف المركزية و مستلزمات التركيب وتوكيلت تجاريه 

استيراد وتصدير

34 - محمد السيد علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     366131 قيدت فى 19-02-2005 برقم ايداع    

3001 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 في 

المجموعه 6 والمجموعه 19( الي نشاط الشركه

35 - احمد محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     406647 قيدت فى 22-03-2016 برقم ايداع    

5869 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / التدريب علي اداره 

الموارد البلشريه والمن والسلمه والهندسه والتصالت واللغات والحاسب اللي ) فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسيلكيه واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه موافقه امنيه 593 سنه 2022

36 - محمد عبدالسلم يوسف الشامى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     430193 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع    10950 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تعبئة وتغليف المواد 

الغذائية

37 - شركه النصر للتصدير والستيراد ) جسور ( شركة سبق قيدها برقم     112424 قيدت فى 1962-10-01 

برقم ايداع    5676 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / القيام 

بكافة عمليات استيـراد و تصديـر السلع بكافة أنواعها و أعمال الوكالة والوساطة التجارية عن الشركات المحلية و 

الجنبية و أعمال التجــارة الداخلية والتوزيع والتوريدات العمومية لكافة الجهات و لها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم 

بنفسها أو بالشتراك مع الغير بأنشاء وحدات صناعية لخدمة أغراض الشركة .وأن تقوم بعمليات العلن والنشر 

والدعاية بالداخل والخارج و للشركة أن تمارس نشاط الستثمار العقارى بكافة صورة وأشكاله سواء بنفسها أو 

بالوكالة منفردة أو بالشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة هذا النشاط 

وكذا التعاقد مع مكاتب الستشارات الهندسية وشركات المقاولت وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن . ,كما لها أن 

تقوم بأنشاء وتشغيل فروع ومخازن ومستودعات داخل وخارج الدوائر الجمركية والمناطق الحرة وتنظيم واقامة 

وانشاء المعارض داخل وخارج جمهورية مصر العربية . وأن تقوم بكافة أعمال التخليص والنقل والتوزيع والشحن 

البرى والبحرى والجوى وتشغيل الفروع والمخازن والمستودعات خارج البلد سواء للغير أو بنفسها أو بواسطة 

الغير .    ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أوأن تشترك بأى وجه من الوجوة مع الجهات التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقا لحكام 

قانون قطاع العمال العام أوشركاته ولئحته التنفيذية.وكذلك أنشاء وادارة السواق الحرة ومحلت البيع بالعملت 

الجنبية والمصرية داخل جمهورية مصر العربية .  وكذلك تزويد المنشأت السياحية والفنادق باحتياجاتها من السلع 

المستوردة والمحلية وكذا توفير احتياجات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى والخبراء الجانب وتموين السفن 

البحرية وتصدير السلع المصرية للخارج وتجارة الترانزيت بالمناطق الحرة و كذا إقامة معارض دولية فى الخارج 

للسلع المصرية .  وكذلك إستيراد الدخان والتبغ بجميع مشتقاته وتخزين المواد الغذائية وتعبئتها وتخزين الفوسفات 

والكبريت والعلف الحيوانى , الحق فى إنشاء وإدارة المخازن العامة لستغللها بالطريقة المباشرة أو التأجير للغير 

والتجار فى المبيدات الزراعية والسمدة .   كما يجوز للشركة أن تساهم أو تشترك بأى وجه من الوجوه أو تكون 

لها مصلحة مع جهات أخرى محلية أو أجنبية بما يخدم اوجه نشاطها ولها أن تنشئ أو تكون بمفردها أو بالشتراك 

مع اطراف اخرى مشروعات استثمارية أو طبقا  للقانون رقم 230 لسنة 1989 وفى اى من مجالت الستثمار 

المشار اليها بالقانون المذكور أو تعديلته أو بدائله وبما يحقق اغراضها فى مصر أو فى الخارج   ول يجوز للشركة 

المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها ال بموافقة الجمعية العامة للشركة

Page 71 of 179 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

38 - شركه الستثمارات السياحيه ش 0م 0م تيكو 0 شركة سبق قيدها برقم     197380 قيدت فى 

15-07-1979 برقم ايداع    10446 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   

•تملك واداره المنشات السياحية والفندقيه والمحال العامة والملهي  •ابتكار وتصميم اصناف وانواع من المنتجات 

الغذائية المغلفة وان تقوم بشراء وتوزيع جميع المنتجات الغذائية  •اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   • 

التجاره  العامه فيما هو مسموح به قانونا   •التصنيع لدي الغير   •تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الورق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الورق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون 

سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (   •تقديم خدمات التدريب في مجال المنشات السياحيه و الفندقيه   مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية واستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

39 - امل يحيى خليل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     257448 قيدت فى 15-06-1989 برقم ايداع    

7644 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ بيع وتصنيع المفروشات المنزلية

40 - هانى محمد عبدالعزيز عبد المقصود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     316863 قيدت فى 1998-09-22 

برقم ايداع    16663 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 

مزاولة جميع العمال السياحية  الواردة بالمادة رقم )1( من القانون رقم )38( لسنة 1977وتعديلته و اللوائح 

التنفيذية المنظمة له والتى تشمل التى : 1  تنظيم رحلت سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا 

لبرامج معينة و تنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات   2 بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير 

نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل 

الخرى  3 تشغيل وسائل النقل من ) برية – بحرية – نهرية ( لنقل السائحين فيما عدا النقل الجوى  مع مرعاة 

احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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الكيان القانونى

1 - احمد محمد محمود النجار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     358569 قيدت فى 06-03-2004 برقم ايداع    

3497 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - ماجده نبيل فرج وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     395801 قيدت فى 30-07-2012 برقم ايداع    

10590 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - ابراهيم علي سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     399402 قيدت فى 10-08-2014 برقم ايداع    9469 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - شريف ريمون و شركاه شركة سبق قيدها برقم     346639 قيدت فى 15-06-2002 برقم ايداع    10070 

وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - هيثم فايز حسن صادق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431831 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

4961 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - شركه الموافى لتجارة السماك شركة سبق قيدها برقم     281758 قيدت فى 06-03-1994 برقم ايداع    

3343 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - شريف علي سليط و شركاه شركة سبق قيدها برقم     308561 قيدت فى 19-10-1997 برقم ايداع    

20562 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - ماهر اميل ثابت بشاي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     435414 قيدت فى 04-01-2023 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - شركة مينا نبيه وجدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     389461 قيدت فى 20-12-2009 برقم ايداع    

18881 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

10 - فادى سمير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     433219 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    16630 

وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

11 - ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه شركة سبق قيدها برقم     271234 قيدت فى 

23-02-1992 برقم ايداع    3013 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - شركه الباز فتحي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     377004 قيدت فى 03-05-2006 برقم ايداع    

8728 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

13 - محمد صديق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     435128 قيدت فى 12-10-2022 برقم ايداع    21476 

وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

14 - حازم عمر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     346072 قيدت فى 19-05-2002 برقم ايداع    

8336 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

15 - عبدا محمود احمد ابو دهب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434509 قيدت فى 18-04-2022 برقم 

ايداع    7413 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

16 - سمير حنفي ابراهيم خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     399839 قيدت فى 02-11-2014 برقم 

ايداع    13010 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

17 - اميمة عبدالحميد احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     387350 قيدت فى 18-08-2008 برقم ايداع    

12210 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

18 - احمد هانئ وشركاه )مركز لسان العرب لتعليم العربية لغير العرب( شركة سبق قيدها برقم     390755 

قيدت فى 02-08-2010 برقم ايداع    12162 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 302152   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-1997 برقم ايداع    2711 الى   علي محمد احمد الشيمي وشركاه

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 358569   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2004 برقم ايداع    3497 الى   احمد محمد محمود النجار وشركاه

3 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91649   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-02-1956 برقم ايداع    456 الى   نقل تبعية شركة مصر للتجارة الخارجية شركة مساهمة 

مصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق اعتبارا من  

1/7/2021

4 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 247878   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-1987 برقم ايداع    11497 الى   علءالدين مصطفي وشريكته

5 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 342141   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-10-2001 برقم ايداع    18778 الى   احمد عصام على رضوان وشريكه

6 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 395801   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-07-2012 برقم ايداع    10590 الى   ماجده نبيل فرج وشريكتها

7 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 260411   وتم 

Hassan Allam   ايداعه بتاريخ 03-01-1990 برقم ايداع    203 الى   شركه حسن علم للنشاءات

)Construction )H A C

8 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 399402   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2014 برقم ايداع    9469 الى   ابراهيم علي سيد وشركاه

9 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112424   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-10-1962 برقم ايداع    5676 الى   شركه النصر للتصدير والستيراد ) جسور (

10 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 393469   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2011 برقم ايداع    11641 الى   ناصر عبد الجليل محمد بدران وشريكه

11 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 425451   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2018 برقم ايداع    22792 الى   امل ابراهيم الدسوقى وشركاها

12 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 427557   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-2019 برقم ايداع    8471 الى   محمد طلحه وشريكه

13 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 357972   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2004 برقم ايداع    1560 الى   احمد شوقي شحاتة حسني وشركاه

14 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435281   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-2022 برقم ايداع    25451 الى   حمادة فهمي عبد السلم وشركاه

15 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 293956   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-1996 برقم ايداع    2002 الى   مرفت لويز قلدس وشركاه
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16 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 375904   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-03-2006 برقم ايداع    5527 الى   فرست جرين للستيراد والتصدير هشام المنصوري 

وشركاه

17 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 392026   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-01-2011 برقم ايداع    278 الى   صبرى فؤاد ابو حسين وياسر اسعد محضر

18 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 417731   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2017 برقم ايداع    21847 الى   احمد كرم غالى وشركاه

19 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431831   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2021 برقم ايداع    4961 الى   هيثم فايز حسن صادق وشريكته

20 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 236072   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-1985 برقم ايداع    6910 الى   كوبر للسثمار التجاري والتطوير العقاري

21 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 293172   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-1995 برقم ايداع    19705 الى   جمعة صفوت أحمد عبد الرحمن و شريكه

22 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 354719   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2003 برقم ايداع    13042 الى   وجدان شبل مبروك شبل وشركاه

23 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100647   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-1959 برقم ايداع    1504 الى   احمد سعد احمد ابو جبل وشركاه

24 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435414   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2023 برقم ايداع    395 الى   ماهر اميل ثابت بشاي وشريكته

25 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 389461   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2009 برقم ايداع    18881 الى   شركة مينا نبيه وجدى وشركاه

26 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 397983   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2013 برقم ايداع    12677 الى   احمد محمد عبدا محمد وشريكه

27 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 433219   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2021 برقم ايداع    16630 الى   فادى سمير وشريكته

28 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 271234   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-1992 برقم ايداع    3013 الى   ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه

29 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 400815   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2015 برقم ايداع    349 الى   احمد كمال محمد عبد الحميد وشركاه

30 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 433213   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2021 برقم ايداع    16604 الى   خالد محسن سليمان محمد وشريكه

31 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 433434   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2021 برقم ايداع    18286 الى   شاكر ابراهيم وشريكه

32 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 364626   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2004 برقم ايداع    21250 الى   محمد احمد محمد البرجيسى وشريكه
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33 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435128   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2022 برقم ايداع    21476 الى   محمد صديق وشريكه

34 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107763   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-1961 برقم ايداع    11089 الى   وجدى جورج رياض وشركاه

35 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 288548   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-1995 برقم ايداع    5455 الى   شركه ورثه الفرماوي )ياسمين الفرماوي وشركائها 

للمقاولت (

36 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 348973   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-10-2002 برقم ايداع    17133 الى   احمد صلح محمد جمال حسين وشركاه

37 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 369916   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-07-2005 برقم ايداع    13838 الى   محمد ابراهيم علي وشريكيه

38 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 390128   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-04-2010 برقم ايداع    6399 الى   رضا محمد عبدالعزيز طلبه وشريكه

39 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 403681   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2015 برقم ايداع    15402 الى   الترا كير الطبية احمد محمد ربيع وشريكته

40 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 416424   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-2017 برقم ايداع    17800 الى   ورثة خالد حسن ) وعنهم احمد خالد حسن وشركاة (

41 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434499   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2022 برقم ايداع    7270 الى   محمد عبدالفتاح وعبدالعظيم عبد العزيز

42 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 346072   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2002 برقم ايداع    8336 الى   حازم عمر محمد وشريكه

43 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434509   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-04-2022 برقم ايداع    7413 الى   عبدا محمود احمد ابو دهب وشركاه

44 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 255342   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-01-1989 برقم ايداع    687 الى   شركة حنان علي علي النبع وشريكتها جنجر للسياحة

45 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 352546   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2003 برقم ايداع    6149 الى   تغريد احمد اسماعيل وشريكه

46 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 403313   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-10-2015 برقم ايداع    14283 الى   ماجد جميل عطيه وشريكه ساح ادوار صليب

47 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 414273   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-05-2017 برقم ايداع    8446 الى   شركه اسامه وليم شهات وشريكته

48 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434916   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-2014 برقم ايداع    2924 الى   طوي للسياحه ) عصام الدين محمد حسن محمد وشريكه (

49 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 399839   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-11-2014 برقم ايداع    13010 الى   سمير حنفي ابراهيم خليل وشريكته
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50 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 290121   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-07-1995 برقم ايداع    10320 الى   الفريد ريمون الفريد وشركاة

51 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 292265   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-11-1995 برقم ايداع    16719 الى   احمد رحمي وشركاه

52 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 366131   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2005 برقم ايداع    3001 الى   محمد السيد علي وشريكيه

53 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430193   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-2020 برقم ايداع    10950 الى   محمد عبدالسلم يوسف الشامى و شريكه

54 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 359087   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2004 برقم ايداع    4932 الى   اسلم جاد الرب خلف ربيعى وشركاه

55 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 387350   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2008 برقم ايداع    12210 الى   اميمة عبدالحميد احمد وشريكها

56 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 390755   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2010 برقم ايداع    12162 الى   احمد هانئ وشركاه )مركز لسان العرب لتعليم العربية 

لغير العرب(
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الشخاص

1 - محمد عباس طه محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-1935 برقم ايداع   

2 تم التأشير فى تاريخ 04-02-1935  بــ :  

2 - عزت غريب السيد فليفل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121026   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1964 برقم ايداع   4637 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1964  بــ :  له كافه السلطات والختصاصات 

المخوله له مع مراعاه احكام القانون رقم 60 لسنه 1963 وله اوسع سلطه لداره الشركه وبدون تحديد لهذه السلطه 

ويجوز لمباشره جميع التصرفات فيما عدا ما احتفظ به صراحه نظام الشركه للجمعيه العموميه وفيما عدا التبرعات 

فيباشرها وفقا لحكام المادتين 42/4 من القانون رقم 29 لسنه 1954 ويمثل الشركه في صلتها بالغير وامام 

القانون ويملك حق التوقيع عن الشركه علي انفراد والتوقيع علي كافه المعاملت كما ان توقيعه معتمدا بكافه 

المعاملت الماليه والتجاره والبنكيه في الشركه علي انفراد

3 - شهيرة لوزا فتحي نصيف لوزا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    91391   وتم ايداعه بتاريخ    1955-12-29 

برقم ايداع   4301 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1968  بــ :  تعيين السيده / شهيره لوزا فتحي نصيف لوزا 

مدير فرع

4 - طارق السيد على فرج  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    1964-11-07 

برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  رئيس قطاع مالي / وافق مجلس الدارة على 

السيد الستاذ / طارق السيد  تفويض كل من :-  -السيد الدكتور/ تامر محمد احمد الحسينى    الرئيس التنفيذى .  -

السيد الستاذ / محسن محمد عمر النادى    مدير عام الدارة العامه  على فرج         رئيس القطاع المالى .  -

للموازنه .  6 بالتوقيع على حسابات الشركة الدائنه والمدينه والتوقيع على الشيكات واى محررات  اخرى يتم 

التعامل من خللها على حسابات الشركة وكافه التعاملت مع البنوك ماعدا القتراض بشرط ان يكون المحرر 

يحمل توقيعين ممن لهم حق التوقيع عن الشركة .  7 التوقيع على العقود والتعهدات والقروض على يكون توقيع 

السيد الدكتور / الرئيس التنفيذى توقيع اول والسيد الستاذ / رئيس القطاع المالى توقيع ثان 0  8 مع الغاء اى 

توقيعات اخرى خلف ذلك .

5 - محسن محمد عمر النادى  مدير عام   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    1964-11-07 

برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  

6 - مدحت محمد شكرى محمد قشطه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1964 برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  بموجب قرار وزير الدوله للنتاج 

الحربي رقم 183 لسنه 2022 والقرار الداري رقم 122 لسنه 2022 الصادر من شركه هليوبوليس للصناعات 

الكيماويه والذي نصا علي التي باعاده تشكيل مجلس اداره الشركه من الساده العضاء والمعينين والمنتخبين 

وذوي الخبره والكفايه الفنيه بمجلس الداره علي النحو التالي مهندس / مدحت محمد شكري محمد قشطه) رئيس 

مجلس الداره اعضاء معينون( محاسب / محمد مصطفي محمد الشريف المشرف علي القطاع المالي والقتصادي 

ومكلف بتيسيير اعمال نائب ر.م.ا للقطاعات المعاونه -كيميائي / سلمه غانم سالم عطيه رئيس قطاع الكاوتش 

والبلستيك )ندبا( اعضاء منتخبون - السيد ياسر علي عبدالعظيم سكران )كبير كاتب ( - السيد ابو الحجاج 

عبدالستار هاشم ) فني معمل ممتاز( - اعضاء من ذوي الخبره والكفايه الفنيه بمجلس الداره لواء / احمد محمد 

علي شكري ) مساعد رئيس هيئه التسليح للقوات المسلحه للتخطيط

7 - محمد مصطفى محمد الشريف  محاسب   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    1964-06-07 

برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  محاسب / محمد مصطفي محمد الشريف المشرف 

علي القطاع المالي والقتصادي ومكلف بتيسير اعمال نائب ر .م.ا للقطاعات المعاونه
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8 - ممدوح محمد محمود بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1964 برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  انهاء ندب السيد المهندس/ ممدوح 

محمد محمود بدوي مستشار )أ( بالدرجة الممتازة بالهيئة القومية للنتاج الحربي من شغل وظيفة رئيس مجلس 

ادارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية وعودته لعمله بالهيئة

9 - سلمه غانم سالم عطيه  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    1964-06-07 

برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  كيميائي / سلمه غان سالم عطيه رئيس قطاع 

الكاوتش والبلستيك ) ندبا (

10 - ياسر علي عبدالعظيم سكران  تحميل   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    1964-06-07 

برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  كبير كاتب

11 - ابوالحجاج عبدالستار هاشم  تحميل   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    1964-06-07 

برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  فني معمل ممتاز

12 - احمد محمد علي شكري  تحميل   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-1964 برقم 

ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1975  بــ :  اعضاء من ذوي الخبره والكفايه الفنيه بمجلس لداره 

لواء / احمد محمد علي شكري مساعد رئيس هيئه التسليح للقوات المسلحه للتخطيط
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13 - كمال حجازى احمد حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    191024   وتم ايداعه بتاريخ    1978-08-23 

برقم ايداع   12537 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1978  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقاتها مع الغير 

ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحا عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  1-ويكون للسيد / كمال حجازى احمد حجازى منفردا له الحق فى تمثيل 

الشركة امام الغير والقضاء والقرار بالتخالص والتنازل والتصالح فى الدعوى والقضايا المقامه من وضد الغير 

امام جميع المحاكم والنيابات و المحامى عن جميع الدعاوى المرفوعه من  وضد الشركة والتعامل باسمها امام كافة 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والخاص ويكون  مسئول عن معاملت الشركة مع عملئها من 

بضائع واوراق ماليه وخلفه ويكون مسئول عن كافة القضايا المقامه من الشركة ضد الغير او من الغير ضد 

الشركة  2-ويكون للسيد / احمد عبد الحى حسام عمر محمد حسين منفردا وله الحق فى تمثيل الشركة فى علقاتهما 

مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها والتوقيع على كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن 

غرض الشركة وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

والمزايدات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما  شراء وبيع للنفس او للغيرجميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات والعقارات والراضى الفضاء والمحلت التجاريه والتوقيع على 

كافة العقود ولهما حق التوقيع على الشيكات والقتراض من البنوك وفتح العتماد عن طريق البنوك والرهون 

وحق ضمان وكفالة الغير وافتتاح فروع ومكاتب وتوكيلت للشركة فى مصر والخارج  -ولهما الحق فى تمثيل 

الشركة امام جميع الجهات الرسميه والهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك وجميع المحاكم وجهاز الكسب غير 

المشروع ومصلحة الشهر العقارى وماموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى ومصلحة 

الضرائب ومكاتب السجل التجارى والمطابع الميريه وهيئة البريد وهيئة التأمينات الجتماعيه والضرائب 

العقاريه والقوات المسلحه وهيئة الطيران المدنى ومصلحة الجوازات والهجره والجنسيه وجهاز تنمية شبه جزيرة 

سيناء والهيئه العامه للرقابه الماليه ووزارة الستثمار بكافة هيئاتها ومكاتبها ووزارة الماليه ومصلحة الجمارك بكافة 

ادارتها ومكاتبها وهيئة الرقابه الداريه والغرف التجاريه شركة مصر المقاصه لليداع والقيد المركزى والهيئه 

المصريه للشراء الموحد والمتداد والتموين الطبى وادارة التكنولوجيا الطبيه وجهاز حماية المنافسه ومنع الحتكار 

وكافة الوزارات والهيئات والمصالح والمحافظات واجهزة المدن والحياء وفى تمثيل الشركة امام وزارة السكان 

وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده وصندوق السكان الجتماعى واجهزة تنمية المدن الجديده وامام كافة الوحدات 

المحليه على اختلف مستوياتها ) المحافظة – المدينه – القريه – المركز – الحياء ( التابعه لوزارة تنمية الحكم 

المحلى وكذا امام هيئة التنميه السياحيه وهيئة التنميه الصناعيه وفى استخراج تراخيص الهدم والبناء وفى التعامل 

مع وزارة الداخليه ومديريات المن واقسام ومراكز الشرطة وتحرير المحاضر بها واستخراج صور رسميه منها 

وامام جميع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه 0  -فى التوقيع على طلبات الشهر العقارى والتوثيق وتقديم 

المستندات واللتماسات وسحبها والقرارات واستلم المقبول وتسليم واستلم المشروعات من والى مكاتب الشهر 

العقارى ومأمورياتها وفى التنازل عن الطلبات امام مأموريات الشهر العقارى ومكاتب وماموريات السجل العينى 0  

-فى تقديم الطعون لمصلحة الضرائب ومباشرتها والطلع على ملفاتها والحضور امام كافة لجان الطعن ولجان 

انهاء المنازعات وتسليم المستندات وسحبها وتقديم المذكرات وجميع ما يتعلق بذلك 0  -فى التوقيع على حوافظ 

تجديد السجل التجارى للشركة وفروعها وعلى حوافظ قيد فروع الشركة والغائها امام مكاتب السجل التجارى 

والغرف التجاريه وعلى العمومى كل ما يلزم لقيد وتسجيل دفاتر الشركة وتجديد السجل التجارى للشركة وفروعها 

وفى التصديق على دفاتر وسجلت الشركة بمأموريات ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها والتوثيق 0  -فى اثبات 

تاريخ عقود اليجار وعقود الستغلل والنتفاع والتراخيص وفى اثبات تاريخ عقود التمويل العقارى وحوالة الحق 

وكافة العقود والمستندات على اختلف انواعها التى تبرمها الشركة او  تكون طرفا فيها بمكاتب وماموريات الشهر 

العقارى واستلمها وفى استخراج الصور الرسميه من عقود الرهن بكافة انواعها واستلمها وفى استخراج كافة 

التوكيلت وعقود الوكاله الصادره من ولصالح الشركة  -فى التوقيع على عقود شراء المحلت التجاريه وبيعها 

وفى التنازل او قبول التنازل ايا كان شكلها القانونى باسم الشركة والتوقيع على العقود النهائيه امام الموثقين 

بمكاتب الشهر الشهر العقارى والتوثيق واستلمها وفى تقديمها لمصلحة الشهر العقارى لتسجيلها واستلم العقود بعد 
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تسجيلها وكذا التوقيع على عقود اليجار والستغلل والنتفاع التى تمر بها الشركة لصالحه والتنازل عنها واثبات 

تاريخها بمكاتب الشهر العقارى واستلمها 0  -التوقيع على كافة العقود اللزمه لتأسيس او المشاركه فى تأسيس 

الشركات او تعديلها او تصفيتها او التخارج من الشركات بكافة انواعها طبقا لحكام القوانين الساريه بجمهورية 

مصر العربيه او خارجها والتى يساهم فى راسمالها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الجراءات اللزمه لدى كافة الجهات 

المعنيه المختصه والحكوميه او غيرها من الجهات خاصة الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحره وقطاع شركات الموال بالهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره ومصلحة الشهر العقارى والغرفه 

التجاريه والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والمطابع الميريه وادخال اى تعديلت وتقديم الطلبات والتوقيع 

امام كافة الجهات فى هذا الشأن وفى اتخاذ الجراءات للحصول على الموافقات اللزمه لتأسيس الشركات او 

المشاركه فيها واستصدار القرارات المرخصه بتأسيسها واتخاذ اجراءات القيد فى الغرفه التجاريه والسجل 

التجارى والتوثيق فى الشهر العقارى واستخراج البطاقه الضريبيه والنشر وتحرير العقود البتدائيه وعقود تأسيس 

الشركات او المشاركه فيها وادخال التعديلت التى تراها الجهات المختصه على هذه العقود وله فى سبيل ذلك تقديم 

الطلبات والتوقيع نيابة عنا امام كافة الجهات السالف ذكرها وغيرها من اجل هذا الشأن بما فى ذلك التوقيع فى كافة 

القرارات والوراق المطلوبه من الجهات الخاصه باجراءات تأسيس الشركات او المشاركه فيها او تعديلها او 

التخارج منها كما توكيله ايضا فى دفع كافة الرسوم والمانات وصرف المستحقات لدى الجهات وفى صرف المبالغ 

المودعه على ذمتهم بالبنوك او باى من الجهات الخرى من اجل هذا العمل وعلى وجه العموم فى عمل كل ما يراه 

لزما ولم يكن منصوصا عليه 0  فى التعامل مع ادارات المرور المختلفه على مستوى جمهورية مصر العربيه 

لستخراج وتجديد التراخيص لجميع السيارات والموتوسيكلت والدراجات البخاريه وجميع المركبات المملوكه 

للشركة وفى استخراج التصاريح وشهادات البيانات الموجهه للشهر العقارى والمرور والهيئه العامه للخدمات 

الحكوميه ونيابات المرور وفى استلم الوراق والمستندات وبوالص التأمين والمخالفات واللوحات المعدنيه 

وحضور المعاينات والتوقيع على القرارات اللزمه لنهاء كافة الجراءات المتعلقه لدى جميع ادارات المرور 

المختلفه واقسام الشرطه او اى جهه اخرى على مستوى الجمهوريه وله حق التعاقد مع كافة الهيئات والمؤسسات 

المتخصصه بشأن التوقيع اللكترونى 0  -فى التعامل مع هيئة المساحه وجميع مديريات المساحه ومكاتبها على 

مستوى جمهورية مصر العربيه وحضور المعاينات والرشاد عنها والتوقيع امامهم على استمارات المساحه وكافة 

المستندات اللزمه لذلك واستلم الرفع المساحى  -فى التعامل مع وزارة التموين والتجاره الداخليه والداره العامه 

للعلمات التجاريه والتصميمات والنماذج الصناعيه وجهاز تنمية التجاره الداخليه وكافة الجهات المنوط بها تسجيل 

العلمات التجاريه وجميع الجهات ذات الصله وتقديم طلبات تسجيل العلمات التجاريه وتجديدها وقيدها سواء 

محليا او دوليا والغاء ومحو قيدها وعلى وجه العموم اتخاذ كافة الجراءات اللزمه والتوقيع على كافة الوراق 

وتسليم واستلم كافة المستندات اللزمه لذلك لها الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر 0  -وله 

الحق فى اتخاذ الجراءات القانونيه والداريه والتوقيع عن الشركة 0  -وله الحق فى القرار  -وله الحق فى 

استلم صور الحكام وتنفيذها وقبض المبالغ من القسام والنيابات والمحاكم واية جهاز حكوميه اخرى فى استلم 

الشيكات الخاصه والمستحقه للشركة لدى الجهات الحكوميه والغير حكوميه والفراد والتوقيع نيابة عنا فى كل او 

بعض ما ذكر ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر 0  وقد فوض السيد / احمد عبد الحى حسام عمر 

محمد حسين السيد الستاذ / ايمن حسام عمر محمد حسين فى جميع هذه الختصاصات وله الحق فى توكيل الغير 

فى كل او بعض ما تقدم من اختصاصات 0

14 - محمد ذكي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    195728   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-1979 برقم ايداع   

6310 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1979  بــ :  وافق المجلس علي تفويض السيد / محمد ذكي محمد ) مدير 

الشئون الماليه في التوقيع بالتامينات الجتماعيه بمكتب عابدين (

15 - خالد محمد شديد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105741   وتم ايداعه بتاريخ    1961-01-04 

برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1986  بــ :  غير التنفيذى تكليف الدكتور مهندس / خالد محمد 

شديد للقيام بمهام رئيس مجلس الدارة غير التنفيذى لشركة النصرلصناعة السيارات اعتبارا من 8 / 8 / 2022
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16 - هانى محمد ممدوح عبدالمالك الخولى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105741   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1961 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1986  بــ :  قبول استقالتة السيد المهندس / هانى 

محمد ممدوح عبد المالك اعتبارا من 29 / 9 / 2022

17 - عمرو محمد محمد القاضى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105741   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1961 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1986  بــ :  الموافقة على اختيار السيد المهندس / 

عمرو محمد محمد القاضى العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر لصناعة السيارات وعضو منتدب لسيارات 

الركوب

18 - بشاره جرجس تكل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    252705   وتم ايداعه بتاريخ    1988-07-14 

برقم ايداع   9597 تم التأشير فى تاريخ 14-07-1988  بــ :  خرج للوفاه

19 - ماجد بشاره جرجس تكل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    252705   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-1988 برقم ايداع   9597 تم التأشير فى تاريخ 14-07-1988  بــ :  تعديل الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين/ نبيل جرجس تكل -ماجد بشاره جرجس مجتمعين او منفردين ولهما حق تمثيل الشركه امام كافه 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منها طبقا لغراض الشركه ومصلحتها 

ولهما حق تمثيل الشركه امام البنوك اما القتراض والرهن فيلزم ان تكون بموافقه الشريكين

20 - مينا نبيل مهني السيوطي  مدير   المقيد برقم قيد    97027   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-1958 برقم 

ايداع   568 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  تعيين الستاذ / خالد نبيل مهني السيوطي مصري 

الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي  27010142101898 مديرا  للشركة .   -تعيين الستاذ / مينا نبيل مهني 

السيوطي مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي  28212150106594 مديرا  للشركة   -ويباشر المديران 

وظائفهما لمدة غير محدودة .  ثالثا  : تعديل سلطات المديران :   يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وأجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركةوعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض 

ودفع المبالغ كافة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

وإبرام القروض مع البنوك كما لهما منفردين  التصرف في بيع أو استبدال بعض الصول الثابتة المملوكة للشركة 

من سيارات ووسائل نقل وغيرها .ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير أو غيره من العاملين 

مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها وللمديرين الستعانة بمن يرون من المهنيين والداريين وتفويضهم في بعض 

اختصاصاتهم علي أن يكون المدير مسئول شخصيا عن أعمال هؤلء المعاونين .

21 - نبيل مهنى السيوطى  مدير عام   المقيد برقم قيد    97027   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-1958 برقم 

ايداع   568 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  خرج للوفاه

22 - خالد نبيل مهنى  مدير   المقيد برقم قيد    97027   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-1958 برقم ايداع   

568 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  تعيين الستاذ / خالد نبيل مهني السيوطي مديرا للشركه

23 - اسماعيل عبدالحميد محمد عامر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    258471   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-1989 برقم ايداع   10967 تم التأشير فى تاريخ 06-09-1989  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشركاء المتضامنين السيد/اسماعيل عبد الحميد محمد عامر والسد/ محمد اسماعيل عبدالحميد محمد عامر والسيد/ 

عمرو اسماعيل عبدالحميد محمد عامر مجتمعين او منفردين حق التوقيع والدارة عن الشركه وتوقيع التفاقيات 

وتثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير الحكومية وغيرها من الجهات والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وحق القتراض والرهن والبيع و الشراء لصول 

الشركه وممتلكاتها العقارية والسيارات ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل او تفويض في كل او بعض ما ذكر

24 - ماجد توفيق نجيب تادرس  مدير عام   المقيد برقم قيد    260283   وتم ايداعه بتاريخ    1989-12-26 

برقم ايداع   16333 تم التأشير فى تاريخ 26-12-1989  بــ :  
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41 - رودينا جمال عباس عباس مصلح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    281758   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1994 برقم ايداع   3343 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1994  بــ :  

42 - جمال عباس عباس مصلح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    281758   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1994 برقم ايداع   3343 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1994  بــ :  

43 - محمد على محمد الموافى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281758   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1994 برقم ايداع   3343 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1994  بــ :  خرج للوفاه ويحل محله ورثته

44 - سلمى عبد اللطيف محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين النسه  / سلمي عبد اللطيف محمود مدير 

فرع القاهره اعتبارا من تاريخه

45 - تامر متولي عزوز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-1994 برقم 

ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد / تامر متولي عزوز مديرا فرع طنطا 

اعتبارا من تاريخه

46 - مصطفي فاروق اسماعيل حميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد / مصطفى فاروق 

اسماعيل حميد كمديـــــر للفرع )محل لكوست( الكائـن – 30 ش جزيــــــزه العرب بشارع لبنـان – المهندسين – 

الجيزة.

47 - سلمى عبد اللطيف محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  اللغاء قرار تعيين النسة / سلمى عبد اللطيف 

محمود كمديره لجميع فــــــــروع الشركه وتعيين التى أسمائهم من العاملين كمديرين لفروع الشركة بدل من 

المؤشــــــر بيهم بالسجل ليتـــــــــم التعديل بالتي :-

48 - مرفت طلبه اسماعيل الصعيدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين النسة/ مرفت طلبه 

إسماعيل الصعيدي بدل من السيدة/ ساميه محمد عبد المنعم كمديره للفرع ) محـــل وجوه(الوحدة رقم 30 شارع 

جزيره العرب  الدور الرضي– المهندسين – العجـــوزة – الجيزة

49 - رانيا فايق امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-1994 برقم ايداع   

3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيدة/ رانيـا فايق امين بدل من السيد/احمد مدحت 

مصطفى كمال كمديـره للفرع )محــل وجوه(الكائن بالوحدة رقم 341 بالدور الثاني -– سيتي ستــارز – ش عمر 

بـن الخطاب – مدينه نصر- القاهرة.
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25 - مينا سمعان الشيخ  مدير عام   المقيد برقم قيد    260283   وتم ايداعه بتاريخ    26-12-1989 برقم 

ايداع   16333 تم التأشير فى تاريخ 26-12-1989  بــ :  يتولي إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من 

الدكتور / مينا  بين الشركاء أو من غيرهم وإستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الدارة التى أسماؤهم :ـ  1-

الدكتور/ ماجد توفيق نجيب تادرس  سمعان الشيخ ـ المقيم في : 79 ش عبد العزيز فهمي ـ النزهة ـ القاهرة.  2-

الستاذ / عماد شكري حبيب  ـ المقيم في : 49 أ ش الثورة ـ أرض الجولف ـ مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة.   3-

شنودة ـ المقيم في : ق R 12 منتجع القطامية ريزيدنس ـ تجمع اول ـ القاهرة الجديدة ـ القاهرة.   ويباشر المديرون 

وظائفهم لمدة خمس سنوات.  ويقر المديرون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية ضد أحدهم بعقوبة جنائية أو جنحة 

مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد )89(,)162(,)163(,)164( من القانون رقم 

159 لسنه 1981 , وذلك خلل الخمس سنوات السابقة على تعيينهم )ما لم يكن قد رد إليه اعتباره(, وبأنهم ل 

يعلمون بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع العمال العام.   ـ المادة ) 12 (  بعد التعديل:   يمثل المديرون الشركة 

في علقتها مع الشركاء بعضهم البعض ومع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع الصلحيات والسلطات للتعامل باسم 

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

الخاص بكافة أشكاله ولكل من :ـ الدكتور / مينا سمعان الشيخ , الدكتور/ ماجد توفيق نجيب تادرس , الستاذ / 

عماد شكري حبيب شنودة الحق في التعامل )مجتمعين او لى اثنين منهم مجتمعين ( مع جميع البنوك والمصارف 

من فتح او غلق الحسابات بجميع انواعها وإيداع وسحب وتوقيع الشيكات والحوالت الخاصة ضمن غرض 

الشركة . وللمديرين الثلثة أو لى اثنين منهم مجتمعين الحق في اجراء كافة العقود والتعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل ــ ولهم شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات.   أما القروض الغير مفتوح بها اعتمادات بالبنوك 

والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري فل 

يجوز إجراؤها إل بعد موافقة كل من:ـ الدكتور / مينا سمعان الشيخ , الدكتور/ ماجد توفيق نجيب تادرس , الستاذ 

/ عماد شكري حبيب شنودة.    ويحق لعضاء مجلس المديرين بالغلبية فى التصرف بالبيع أو الشراء لى أصل 

من الصول المنقولة ولهم أن يفوضوا إثنين منهم فى اتخاذ ذلك.  أما بالنسبة للصول الثابتة بأنواعها ) مبانى ـ 

عقارات ـ اراضى وخلفه ( فيكون التوقيع على عقود الشراء من حق أعضاء مجلس المديرين بالغلبية , أما البيع 

فيكون وفقا لقرار الجمعية العامة بأغلبية رأس المال.

26 - عماد شكرى حبيب شنوده  مدير عام   المقيد برقم قيد    260283   وتم ايداعه بتاريخ    1989-12-26 

برقم ايداع   16333 تم التأشير فى تاريخ 26-12-1989  بــ :  

27 - محمد سيد محمد عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    274146   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-1992 برقم ايداع   12775 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1992  بــ :  ممثل لشركة مجموعة عامر 

القابضة ) عامر جروب (

28 - محمد عبد الجابر عبد القادر كشك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    274146   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-1992 برقم ايداع   12775 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1992  بــ :  ممثل لشركة مجموعة عامر 

القابضة ) عامر جروب (

29 - عبدا حسين ابراهيم بدر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    274146   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-1992 برقم ايداع   12775 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1992  بــ :  ممثل لشركة مجموعة 

عامر القابضة ) عامر جروب (

30 - كريمه عبدالسلم  مهدي رضوان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    193458   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-1979 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1993  بــ :  عضو منتدب للشئون الماليه 

والداريه

31 - ايهاب عبدالرحمن عبدالفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    193458   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-1979 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1993  بــ :  غير تنفيذي
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32 - احمد عبد العظيم حواش السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    193458   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-1979 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1993  بــ :  عضو منتدب للشئون التجاريه 

والفروع

33 - عادل محمد ابراهيم رشدي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    193458   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-1979 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1993  بــ :  تنفيذي

34 - محمد ابوالفتوح حامد  مصفى   المقيد برقم قيد    89394   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-1955 برقم ايداع   

333 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1993  بــ :  تعيين السيد/ محمد ابو الفتوح حامد عيسى للقيام باعمال المصفي 

للشركه بدل من السيد اللواء/ هشام نظمي سليمان فهمي اعتبارا من 2023/1/12

35 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  عضو منتخب   المقيد برقم قيد    114379   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1963 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 24-01-1994  بــ :  الستاذ / عبد العزيز محمد عبد 

العزيز

36 - محمد خالد حجاج  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    114379   وتم ايداعه بتاريخ    1963-03-10 

برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 24-01-1994  بــ :  الدكتور / محمد خالد حسين عبد المنعم حجاج 

عضو غير متفرغ

37 - سمير احمد عبد النبى حسن  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    114379   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1963 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 24-01-1994  بــ :  

38 - عادل عبد العزيز محمد محجوب خضير  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    114379   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1963 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 24-01-1994  بــ :  السيد اللواء / عادل عبد العزيز 

محمد محجوب )عضو منتدب تنفيذي(

39 - جابر سيد محمد عبد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114379   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1963 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 24-01-1994  بــ :  السيد الدكتور/ جابر سيد محمد 

عبدالسيد )رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي (

40 - روشان جمال عباس عباس مصلح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    281758   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1994 برقم ايداع   3343 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1994  بــ :  

50 - احمد رجب محمود حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ احمد رجب محمود حسن بطاقه بدل 

من السيد/ احمد مدحت مصطفى كمال كمديره للفرع لمحل وجوه الكائن بالوحدات رقم  318/319 بمول العرب 6 

أكتوبر – الجيزة .

51 - نصيحه غالي صديق غالي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيدة / نصحيه غالى صديق غالي بدل من 

احمد مدحت مصطفى كمال كمدير للفرع )محـل لكوست( الكائن بالوحده رقم  092– 1 مدينه كايرو فستيفال – 

مبنى فستيفال سيتـى - التجمع الخامس- القاهره.

52 - محمد سليم ابوضيف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ محمد سليم أبو ضيف محمد بدل من 

احمد هاني على بسيوني كمدير للفرع )محل لكوست( الكائن بالوحدة رقم C 066 الطابق الرضي – مركز مول 

مصر – 6 أكتوبر الجيزة.

53 - عمرو حسن محمود حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد / عمرو حسن محمود حسن بدل من 

السيد/ محمد احمد السيد عزب كمدير فرع ) محـــــــل Carolina Herrera   ( الكائن بالوحده رقم 3164 الدور 

الثانى التجارى – سيتــــى ستارز – مدينه نصر - القاهره.
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54 - اشرف مختار عبدالمؤمن ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ اشرف مختار عبد 

المؤمن إبراهيم  بـــــدل من احمد مدحت مصطفى كمال كمدير للفرع ) محـــــل سوارفسكى( الكائن بالوحدة رقم 

094A -1 مدينه كايرو فستيفال – مبنى كايرو فستيفال – التجمع الخامس  - القاهرة

55 - احمد محمد المين احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  : تعيين السيد / احمد محمد المين احمد  بدل من 

احمد مدحت مصطفى كمال كمدير للفرع ) محــــــــــل سوارفسكى ( الكائـــــن بالوحدة رقم A 340  - سيتى 

ستارز – مدينه نصر- القاهره.

56 - محمد حسنين محمد مرسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ محمد حسنين محمد مرسي بدل من 

السيد/ محمود فتحى محمد السيد نجـــم كمدير فـــــرع ) محل سوارفسكى ( الكائن بالوحده رقم B 1 -18 سيتى 

سنتر الماظه – القاهره.

57 - هدير ثروت عبدا عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيده/ هدير ثروت عبد ا عبده بدل من 

B1- ( الكائن بالوحدة رقم )  النسة / سلمى عبد اللطيف محمود كمدير للفـــرع ) محل ما ركه جيس اكسسوارات

18 ( سيتى سنتــــــــر الماظه– القاهره .

58 - عمرو محمود محمد القاطوني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ عمرو محمود محمد 

C040039– القاطونى   بدل من محمد محمد على محمد السباعي  كمدير للفرع ) محـل وجوه( الكائن الوحدة رقم

C   بالطابق الرضي - بمول مصر- 6 أكتوبر - الجيزة

59 - هاله وهيب صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-1994 برقم 

ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيدة / هاله وهيب صادق بــدل من محمد سمير 

كامل كمدير للفرع ) محل لكوست ( الكائن بالوحدة رقـــم 2015 بالدور الول التجاري – ستار سنتر- مدينه 

نصر-القاهره.

60 - انطونيوس رضا خليل عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد / انطونيس رضا خليل عواد بدل من 

السيد/ مينا مجدى يوسف كمدير للفرع )ميكاب فــــور افر (  Makeup Foreverالوحده رقم 3090 الدور 

الثاني التجاري - سيتي ستبارز – مدينه نصر

61 - احمد جمال سعيد رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ احمد جمال سعيد رضوان  بدل من 

السيد /نجلء محمد محمد عيد حشيش كمدير للفــــرع )محل مايكل كورس( Michael kors  الكائن بالوحده رقم 

3153 الــــــــدور الثانى التجارى – سيتى ستارز – مدينه نصر - القاهره.

62 - طارق محمد صبري حسن الخضري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ طارق محمد صبري 

حسن الخضري  بدل من النسة / سلمى عبد اللطيف محمود كمديـــــر للفـــرع ) محل ماركه جيس اكسسوارات ( 

الكائن بالوحدات ارقام 232 الطابق الثاني – المرحلة الولى سيتى ستارز – مدينه نصر – القاهرة.

63 - نادر محمد صلح الدين طه السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ نادر محمد صلح 

الدين طه السيد بــــــــــدل مـــــــــــن السيد/ احمــد مدحت مصطفى كمال كمدير للفرعى ) محل اس تى ديبون ( 

الكائـــــــن بالوحده رقم 340 الدور الثانى التجارى– سيتى ستارز – مدينه نصر .
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64 - محمود ذكي سليمان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ محمود زكى سليمان محمد  بدل من 

السيد/ احمد مدحت مصطفى كمال كمدير للـــــــــــفرع محل ميك اب فورافر

65 - فاطمه ايوب فرج موسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-07 

برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيدة/ فاطمه أيوب فرج موسى بدل من 

النسة / سلمى عبد اللطيف محمود كمديــر للفـــــــرع ) محل ماركة جيس اكسسوارات ( الكائن بالوحدات ارقام 

GA 54/55 الطابق الرضي سيتي سنتر – محرم بك – السكندرية.

104 - محمد فريد عبد الواحد عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325453   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1999 برقم ايداع   16002 تم التأشير فى تاريخ 31-08-1999  بــ :  عضو مجلس إدارة ) غير 

تنفيذى ( ممثل عن شركة إيماك للتنمية السياحية والعقارية

66 - بهاء الدين حمدي عبدا حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ بهاء الدين حمدي 

عبد ا حسن بدل من النسة / سلمى عبد اللطيف محمود كمديـــر للفـــــــرع ) محل ما ركه جيس اكسسوارات  ( 

الكائن بالوحدات ارقام 083 – 1 الطابق الول -  كايرو فيستيفال سيتي مول – التجمع الخامس.

67 - مصطفي عزت مصطفي عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ مصطفى عزت 

مصطفى عثمان  بـــــدل مـــــــــن النسة/سلمى عبد اللطيف محمود كمـــدير للفـــــرع ) محل جيس لبيع الملبس 

للجنسين والكسسوارات ( الكائن بالوحـدات ارقام GA 41/42 الطابق االرضى – سيتى سنتر- محرم بك – 

السكندريه.

68 - شوشان توما كرابيت ترزيان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيدة/ شوشان توما 

كرابيت ترزيان  بدل من النسة / سلمى عبد اللطيف محمود كمدير للفـــــــرع ) محل ما ركه جيس لبيع الملبس 

والكسسوارات ( الكائن بالوحـــــــدات ارقام 024-2 /026-2 الطابق الثاني - كايرو فستيفال -التجمع الخامس – 

القاهره.

69 - مصطفي احمد عبدالقادر احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ مصطفى احمد عبد 

القادر احمد بدل من النسة / سلمى عبد اللطيــــــــف محمود كمدير للفـرع ) محل ما ركه جيس لبيع الملبس 

والكسسوارات( الكائن بالوحدات ارقام 324/325الطابق الثالث -المرحلة الولى ستارسنتر - مدينه نصر - 

القاهرة.

70 - محمد محمد على محمد السباعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد/ محمد محمد على 

محمد السباعي بدل من السيد /  احمد مدحت مصطفى كمال كمدير للفــــــــرع )محل وجوه( الكائن بالوحدة 

رقم093 /094–1  كايرو فستيفال سيتي – مبنـــــــــــى فستيفال سنتر- التجمع الخامس.

71 - جون القس عازر هندى اقلديوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281765   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1994 برقم ايداع   3358 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1994  بــ :  تعيين السيد / جون القس عازر 

هندى اقلديوس بدل من السيده/ ميريت ميلد عزيز بقطر كمديــــر للفرع ) محل TorYBURCh( الكائن 

بالوحده رقم 3165 المرحله الثانيــــــه – سيتـــى ستارز – مدينه نصر – القاهره.

72 - عمرو عيد مرسى المصيلحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  

73 - احمد عيد مرسي المصيلحي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  
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74 - ساره عيد مرسي المصيلحي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  

75 - فاطمه  محمد تاج الدين الدسوقي ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  

76 - ايه عيد مرسي المصيلحي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  

77 - سعيد  مرسى  المصلحى المرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع علي 

ان يكون من حق الطرف الول السيد سعيد مرسي المصيلحي والطرف الثاني الشريك المنضم السيد / عمرو عيد 

مرسي المصيلحي مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات للتعامل باسم الشركه والتوقيع نيابه عنها

78 - كمال مرسى مصيلحى المرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

79 - رأفت مرسى مصيلحى المرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

80 - خميس مرسى المصلحى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  خرج للوفاه

81 - عيد مرسى المصلحى المرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281525   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1994 برقم ايداع   2570 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1995  بــ :  خرج للوفاه

82 - عزت  محمد عبدالعزيز رمضان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1970 برقم ايداع   5420 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1995  بــ :  تفويض السيد / رئيس مجلس 

الداره الشركه بصفته للقيام باجراءات القتراض والعمليات الئتمانيه بانواعها ) جاري مدين - خطابات ضمان - 

اعتمادات مستنديه( الخاصه بالشركه لدي البنوك طبقا للوائح والقوانين المتبعه

83 - جلل ابراهيم  ابراهيم غزل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    298437   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1996 برقم ايداع   16716 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1996  بــ :  الموافقة على منح وتفويض 

السيد / جلل ابراهيم ابراهيم غزل الحق فى التعامل مع البنوك والؤسسات المالية وكذلك التوقيع منفردا على 

العقود والقتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية

105 - هبه سيد عبدالرازق سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325453   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1999 برقم ايداع   16002 تم التأشير فى تاريخ 31-08-1999  بــ :  مستقل

106 - هيام طه  ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325453   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1999 برقم ايداع   16002 تم التأشير فى تاريخ 31-08-1999  بــ :  مستقل

146 - محمود محمد عقباوى عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  خرج للوفاه

147 - الباز فتحي عبد الرازق جمعه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  حق الداره والتوقيع موكلة لجميع 

الشركاء المتضامنين فقط مجتمعين او منفردين وهم : ) الباز فتحى عبدالرازق & عادل عيد محمود ابراهيم & 

مصطفى محمد عبدالمعطى ( أو من ينوب عنهم بتفويض من الشركة أو بوكيل بشرط أن يكون التعامل بأسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وجهات التمويل سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات
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84 - ايمن سمير فهمى مسيحه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    225778   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-1983 برقم ايداع   9892 تم التأشير فى تاريخ 04-10-1997  بــ :  الدكتور /ايمن سمير 

فهمى – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/بيتر أرا هرشيدكيان – عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة 

لهما حق الدارة والتوقيع عن الشركه منفردين فى البنوك بدون حد اقصى للصرف والتحويلت البنكيه وخطابات 

الضمان وكافه العقود مع البنوك ولهم حق فتح الحسابات الدائنه والمدينه والقتراض والتوقيع على عقود الرهن 

لدى البنوك المختلفه منفردين وحق كفاله الشركات الشقيقه لدى البنوك المختلفه وعلى الخص شركه / سامتريد 

للمستلزمات الزراعيه )ش.م,م( منفردين ولهما منفردين حق تمثيل الشركه أمام كافه الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه واعطاء المخالصات والتنازلت والتصالح والبراء والنكار فى كافه القضايا المرفوعه من وعلى 

الشركه ولهم حق التصرف منفردين بالبيع والشراء للسيارات ولى اصول آخرى للشركه بدون حد أقصى مع 

حقهما فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض اختصاصاتهما ولهم تفويض الغير لدى البنوك فى كل او بعض 

صلحياتهم .   المهندس / المعتز بال محمد طلعت عبدا حسين سلمى مجتمعا مع الستاذ/ جرجس نجيب واصف 

فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان وتحويلت بنكيه بحد أقصى 5,000,000 جنيه 

مصرى )فقط خمسه مليين جنيه مصرى لغير( والمهندس / المعتز بال محمد طلعت عبدا حسين سلمى مجتمعا 

مع الستاذ/ إيهاب نافع توفيق وذلك فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلت 

البنكيه بحد أقصى 4,000,000 جنيه مصرى )فقط اربعه مليين جنيه مصرى لغير( والستاذ/ جرجس نجيب 

واصف مجتمعا مع ايا من الستاذ/إيهاب نافع توفيق أو الستاذه/شيرين وليم تادرس وذلك فى التوقيع لدى البنوك 

المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه فى حد أقصى 1,500,000 جنيه مصرى)فقط 

مليون وخمسمائه الف جنيه مصرى لغير( الستاذ/إيهاب نافع توفيق مجتمعا مع الستاذه/شيرين وليم تادرس وذلك 

فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه فى حد أقصى 1,000,000 

جنيه مصرى)فقط مليون جنيه مصرى لغير(

85 - مني احمد عبدالعزيز سعد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    308561   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1997 برقم ايداع   20562 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1997  بــ :  

86 - شريف محمد فوزى معاذ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    308561   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1997 برقم ايداع   20562 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1997  بــ :  خرج للوفاه

87 - علء الدين عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    308561   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1997 برقم ايداع   20562 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1997  بــ :  

88 - هشام احمد لبيب  صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    308561   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1997 برقم ايداع   20562 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1997  بــ :  خرج للوفاه

89 - هبه سمير مهنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    139491   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-1969 برقم 

ايداع   4699 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1997  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

90 - ايمن سمير مهنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    139491   وتم ايداعه بتاريخ    1969-10-26 

برقم ايداع   4699 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1997  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح للطرف الثانى 

ايمن سمير مهنى

91 - رينيه سمير مهنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    139491   وتم ايداعه بتاريخ    1969-10-26 

برقم ايداع   4699 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1997  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

92 - محمد عبد الحميد عزت دسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  رئيس مجلس ادارة غير متفرغ 

ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية / الموافقة بالجماع على تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة 

لمدة ثلث سنوات تبدء من 17 / 10 / 2022

93 - احمد ضياء الدين على محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للستثمارات
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94 - نبيل محمد عزب عبد الرحيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  للشئون الماليه والدارية ممثل 

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

95 - محيى الدين  جيوشى حلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للستثمارات

96 - عمر احمد ضياء الدين على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للستثمارات

97 - حامد عبدالسلم حسانين سيف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  الرئيسى التنفيذى ممثل عن 

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

98 - يمن احمد ضياء الدين على حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن شركة الهلى 

للستثمارات

99 - احمد السيد خضر احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن اتحاد العاملين 

المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون

100 - طارق محمد محمد صديق البغدادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28274   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1938 برقم ايداع   3489 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1998  بــ :  ممثل عن اتحاد العاملين 

المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون

101 - مراد لويس اندراوس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    252519   وتم ايداعه بتاريخ    1988-07-04 

برقم ايداع   9095 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1999  بــ :  خرج للوفاه

102 - اياد جاسم محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325453   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-08-1999 برقم ايداع   16002 تم التأشير فى تاريخ 31-08-1999  بــ :  رئيس مجلس الدارة 

) غير تنفيذى ( – ممثل عن شركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولده .

103 - محمد يحى محمد راشد أحمد يحى راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    325453   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-08-1999 برقم ايداع   16002 تم التأشير فى تاريخ 31-08-1999  بــ :  عضو مجلس الدارة 

المنتدب – ممثل عن شركة الخرافى للنشاءات

107 - هاديه صادق  حنا  غبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-1985 برقم ايداع   13457 تم التأشير فى تاريخ 07-12-1999  بــ :  يكون لرئيس مجلس الدارة 

منفردا  كافة الصلحيات اللزمة لتمثيل الشركة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع بإسم الشركة 

ونيابة عنها, بما فى ذلك على سبيل المثال ل الحصر الحق فى تعيين الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وإبرام 

كافة أنواع العقود وإتمام المعاملت التى تشملها أغراض الشركة وفتح الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها 

والتوقيع على الشيكات, ولها حق الشراء والبيع وتوكيل الغير للبيع للنفس أو/و للغير لكافة البضائع اللزمة لنشاط 

الشركة من أثاث ومكاتب وأجهزة وسيارات وترخيصها لدى الجهات المعنية, وكذلك لها حق شراء وبيع ورهن 

وتوكيل الغير للبيع للنفس أو/و للغير لكافة أصول الشركة من منقولت وعقارات وإبرام عقود القروض, ولها الحق 

فى التوقيع على عقود البيع النهائية أمام مصلحة الشهر العقارى, ولها الحق فى التنازل والتخالص عن كافة 

الدعاوى والجنح المباشرة المقامة من الشركة, كذلك القرار والتصالح والبراء فى كافة الدعاوى المقامة من أو ضد 

الشركة, كما يكون لها الحق فى منح التوكيلت أو التفويضات للغير لمباشرة أى من إختصاصاتها اللزمة لتمثيل 

الشركة والتوقيع بإسمها أمام أية جهات حكومية أو غير حكومي.
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108 - هشام محمد فتحى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    332005   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2000 برقم ايداع   10804 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2000  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع / 

يتولى إدارة الشركة كل  من )الشريك المتضامن الول( السيد/ هشام محمد فتحى محمد و)الشريك المتضامن الثانى( 

السيد / جمال الدين محمد حسن جاب ا مجتمعان ولهما مجتمعان فى هذا الشأن كافة الصلحيات والسلطات 

لتحقيق أغراض الشركة على أن تكون العمال التى تصدر عنهما بإسم الشركة ولهما إبرام كافة العقود والصفقات 

ولهما حق شراء وبيع الصول الثابتة والمتداولة والمنقولة والسيارات والمعدات المملوكة للشركة والتنازل عنها 

ولهما حق التعامل مع البنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفتح الحسابات البنكية بإسم الشركة وفتح 

العتمادات والقتراض من البنوك ولهما حق كفالة الغير وصرف وإيداع الشيكات ورهن أموال الشركة تجاريا  

وعقاريا   وإبرام عقود تأجير و إستئجار مقار وفروع للشركة وفسخها والتنازل عنها ولهما حق الصلح والبراء 

والنكار فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو التى ترفع عليها ويحق لهما توكيل أو تفويض الغير فى إدارة 

الشركة أو فى كل أو بعض مما ذكر ولهما حق توكيل المحامين.

109 - هانىء فتحى محمد عبدالعاطى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    174604   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-01-1976 برقم ايداع   1006 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2000  بــ :  وافق مجلس 

اداره الشركه علي احقيه السيد المهندس / هانئ فتحي محمد عبدالعاطي خليفه رئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب بشركه تسويق الرز في الضافه والتاشير والتعامل بالسجل التجاري والتوكيل الخاص بشركه تسويق 

الرز وما يلزم من اجراءات التعديل

110 - محمد احمد محمد حسن رفاعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2001 برقم ايداع   2063 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2001  بــ :  

111 - احمد محمد حسن رفاعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2001 برقم ايداع   2063 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2001  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / حق الداره والتوقيع والرهن والقتراض من البنوك والبيع والشراء لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين 

ولهم حق كفاله الغير

112 - خالد محمد حسن رفاعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2001 برقم ايداع   2063 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2001  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

113 - محمد عماد محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2001 برقم ايداع   2063 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2001  بــ :  

114 - عمر عماد محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2001 برقم ايداع   2063 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2001  بــ :  

115 - منال احمد حمدى السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    336909   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2001 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2001  بــ :  تصحيح اسم الشريكة منال احمد 

محمد حمدي السيد ليصبح / منال احمد حمدي السيد - خروج الشريكة / منال احمد حمدي السيد واستلمت كافة 

حقوقها

116 - شريف ريمون توفيق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    346639   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2002 برقم ايداع   10070 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2002  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه ليصبح / للشركاء الربعه  المتضامنين مجتمعين او منفردين وهم 1-شريف ريمون توفيق -2- ناديا نزيه 

عبدالملك-3- ماري جوزيه شريف ريمون -4- دانيال شريف ريمون طرزي ولهم في سبيل ذلك كافه السلطات 

لتحقيق غرض الشركه والتعامل مع الغير سواء الفراد او الجهات الخاصه والجهات الرسميه والبنوك والتوقيع 

علي كافه العقود والشيكات بشرط ان تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها والشيكات 

بشرط ان تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها

117 - دانيال شريف ريمون طرزي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    346639   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2002 برقم ايداع   10070 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2002  بــ :  تعديل صفه الشريك من شريك 

موصي الي شريك متضامن
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118 - بخيت عبدالوارث احمد بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    347610   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2002 برقم ايداع   12951 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2002  بــ :  خرج للوفاه

119 - هشام مصطفى جمال الدين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151560   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1972 برقم ايداع   4682 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2003  بــ :  حق الدارة والتوقيع فى النواحى 

المالية وعلى الشيكات يكون من حق الشريكان المتضامنان مجتمعان او منفردان ولهما الحق فى تمثيل الشركة امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  وفتح الحسابات والعتمادات البنكية من البنوك والمصادقة على الحسابات 

المدينة والدائنة الخاصة بالشركة ولهما فى ذلك اوسع السلطات وكافة الصلحيات فى اتخاذ القرارات التى تكون 

فى صالح الشركة ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

120 - صلح محمود رسلن سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  خرج للوفاة

121 - صلح محمود رسلن سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  خرج للوفاة

122 - شريف صلح محمود رسلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لكل 

من السيد / شريف صلح محمود سلمه والسيد / كريم صلح محمود سلمه مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك 

كافة السلطات بما فى ذلك البيع والشراء لكافة اصول الشركة والمنقولت والسيارات والرهن والقتراض من 

البنوك

123 - شريف صلح محمود رسلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لكل 

من السيد / شريف صلح محمود سلمه والسيد / كريم صلح محمود سلمه مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك 

كافة السلطات بما فى ذلك البيع والشراء لكافة اصول الشركة والمنقولت والسيارات والرهن والقتراض من 

البنوك

124 - كريم صلح محمود رسلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  

125 - كريم صلح محمود رسلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    352914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2003 برقم ايداع   7361 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  

126 - هاني محمد حسن عبد الكريم  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    360328   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2004 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2004  بــ :  تعيين السيد / هاني محمد حسن 

عبد الكريم  مدير غير شريك ويمثل الشركه في التعامل امام الجهات الحكوميه ووزاره الصحه ووزاره التموين 

بكافه ادارتهم

127 - جابى روفائيل جبران شقال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    366023   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   2698 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  تعديل الدارة و التوقيع لتصبح 

كما يلى : لكل من السيد / فيليب روبير غزال ــ و السيدة / جابي روفائيل جبران شقال ــ مجتمعين او منفردين ــ 

الحق فى الدارة و التوقيع بأسم الشركة و لصالحها امام كافة الجهات و الهيئات الحكومية و الغير حكومية و 

التأمينات الجتماعية و القوى العاملة و الشهر العقارى و التوقيع امام البنوك و المصارف في كافة المعاملت 

البنكية وبيع و شراء السيارات للنفس و للغير اما التوقيع على صرف الشيكات و التوقيع على عقود القتراض و 

الرهن و بيع و شراء الراضى و العقارات فيكون التوقيع مجتمعين و لهما توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

128 - كارل مارى تريز فيليب روبير غزال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    366023   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   2698 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  

129 - نيكول فيليب روبير غزال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    366023   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   2698 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  
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130 - نيكول روبير فيليب غزال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    366023   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   2698 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  

131 - ناديا ارنست اسود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    366023   وتم ايداعه بتاريخ    2005-02-14 

برقم ايداع   2698 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

132 - نزار مصطفي عزت حافظ خليفه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد / نزار مصطفي عزت مصطفي عزت 

حافظ خليفه مديرا لفرع الفيوم الجديده اعتبارا من يوم 2022/9/25 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

133 - محمد خالد محمد الغا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم ايداع   

1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد / محمد خالد محمد الغا مديرا فرع الفاتح اعتبارات من 

2020/1/29 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

134 - احمد محمود احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد احمد محمود احمد الشافعي مدير فرع وذلك 

اعتبارا من2022/3/13 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

135 - محمد ابوالحمد مجلي برسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد / محمد ابو الحمد مجلي برسي مديرا لفرع وذلك 

اعتبارا من 2022/12/4 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

136 - علء محمد محمد رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم ايداع   

1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد / علء محمد محمد رزق مديرا لفرع 6 اكتوبر بالعنوان 

الكائن في السوق التجاري الحي الثالث - المجاوره السادسه بمحور الكفراوي - مدينه 6 اكتوبر - ول يزال يعمل به 

حتي تاريخه

137 - هاني يوسف محمد عبد العواض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيين السيد / هاني يوسف محمد عبد العواض مديرا 

لفرع اسيوط  ساحل سليم بالعنوان شارع محمد محمود باشا بجوار مركز شرطه ساحل سليم ول يزال يعمل به 

حتي تاريخه

138 - نادين احمد محمد حامد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

139 - معاذ احمد محمد حامد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

140 - نوران احمد حامد عفيفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

141 - الحسين محمود محمد عقباوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

142 - خديجه محمود محمد عقباوي عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

143 - زينب محمود محمد  عقباوي عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

144 - رحمه محمود محمد عقباوي عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  

145 - احمد محمد حامد عفيفي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    377004   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   8728 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2006  بــ :  خرج للوفاه بموجب اعلم وراثه
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148 - ابراهيم عبد المجيد ابراهيم ابو العزم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    378790   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2006 برقم ايداع   13045 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2006  بــ :  الداره والتوقيع 

للشريكين /ابراهيم عبد المجيد ابراهيم و /مدحت عبد المجيد ابراهيم مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها

149 - ماجده محمد محمد الدبس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    385324   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2007 برقم ايداع   14175 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2007  بــ :  الداره والتوقيع للطرف الول 

/ ماجده محمد محمد الدبس المتضامنه ولها كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي 

تصدر عنها بعنوان الشركه وفي اغراضها ولها حق القتراض من البنوك ولها حق توكيل الغير في كل او بعض 

ماذكر

150 - عادل عبدالمقصود محمد قنديل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    385324   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2007 برقم ايداع   14175 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2007  بــ :  

151 - احمد عادل عبدالمقصود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    385324   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2007 برقم ايداع   14175 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2007  بــ :  

152 - هشام سيد قايد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-1957 برقم 

ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ابنوب اعتبارا من 2 / 10 /2022

153 - حسام حسنى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    240269   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-1986 برقم 

ايداع   4363 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2007  بــ :  الخانكة

154 - عبد الرحمن صبرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    240269   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-1986 برقم 

ايداع   4363 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2007  بــ :  الجيزة

155 - شريف اشرف رشدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    240269   وتم ايداعه بتاريخ    1986-04-09 

برقم ايداع   4363 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2007  بــ :  القاهرة

156 - مينا رشدى روفائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    240269   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-1986 برقم 

ايداع   4363 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2007  بــ :  السكندرية

157 - مجدى حسن احمد حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  

158 - وائل احمد احمد محمد بدير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  

159 - وليد محمد الحسينى محمد الدمرداش محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  استقالة

160 - ياسر محمد الحسيني محمد الدمرداش محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  استقالة

161 - محمد عثمان عبد ا عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  

162 - احمد محمد الحسينى محمد الدمرداش محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    327061   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-1999 برقم ايداع   20704 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  استقالة

163 - وائل السيد عطية جاب ا الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389371   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2009 برقم ايداع   17923 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2009  بــ :  تعيين السيد / وائل السيد عطية 

جاب ا الطويل )عضو مجلس ادارة غير تنفيذي / مستقل(

164 - ياسر محمد احمد ابوزايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77685   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-1951 برقم ايداع   3708 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  تعين السيد / ياسر محمد احمد 

ابوزايد بدل من ياسر عمر اسماعيل عضو مجلس ادارة منتدب للشئون الفنية ممثل للمال العام عن الشركه القابضة 

للتشييد والتعيين
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165 - ياسر محمد احمد ابوزايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77685   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-1951 برقم ايداع   3708 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2009  بــ :  تعين السيد / ياسر محمد احمد 

ابوزايد بدل من ياسر عمر اسماعيل عضو مجلس ادارة منتدب للشئون الفنية ممثل للمال العام عن الشركه القابضة 

للتشييد والتعيين

166 - كيرلس رزق عوض شرموخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    283718   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-1994 برقم ايداع   9906 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2010  بــ :  

167 - دينا عصام الخولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    323071   وتم ايداعه بتاريخ    1999-06-01 

برقم ايداع   9655 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2010  بــ :  

168 - يوسف حسام فكرى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    323071   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1999 برقم ايداع   9655 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2010  بــ :  

169 - امانى كمال اسعد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

170 - ايفون عياد ملك شنوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  تجديد مدة وصلحية مجلس 

الدارة لمدة مماثلة للمدة السابقة وبنفس الصلحيات السابقة دون ادنى تغيير

171 - لمياء عبد المنعم فريد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

172 - شادى وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

173 - صفوت وديع جريس جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

174 - ماريو وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

175 - اندرو وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    370086   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   14257 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2011  بــ :  

176 - شيماء احمد هليل سلمه  ممثل   المقيد برقم قيد    392901   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2011 برقم 

ايداع   6239 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2011  بــ :  تعيين شيماء احمد هليل الممثل القانوني لمدرسة الهلل 

الخاصة ليكون لها وحدها حق تمثيل الشركة والمدرسة امام الجهات الرسمية والحكومية  ووزارة التربية والتعليم 

بالقاهرة والدارة التعليمية والتعامل مع البنوك ولها حق الدارة والتوقيع في كل مايخص المدرسة المملوكة للشركة 

بدل من محمد حسن احمد العدوي

177 - محمود شرف عوض ا شرف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    341094   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2001 برقم ايداع   15329 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2011  بــ :  اتفق الشركاء على الحق الدارة 

والتوقيع للشريك الول الدكتور/ محمود شرف عوض ا مدير وشريك والسيد/ شرف عوض ا شرف مدير غير 

شريك ولهم كافه الصلحيات ولهم الحق في تمثيل الشركة امام المصالح الحكومية والغير الحكومية والخاصة ولهم 

حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة وكذلك القتراض من البنوك والتوقيع على الشيكات 

والوراق التجارية والمستندية وصرف الشيكات البنكية والتعامل مع الهيئة العامة للصادرات والواردات وهيئة 

الستثمار مجتمعين او منفردين ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

209 - نجوى هانم محمود محمود يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  قبول استقالتها

210 - محمد محمد حمدى سيد مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  قبول استقالته
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211 - حنان محمد حمدى سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  قبول استقالتها

178 - ايفون عياد ملك شنوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  تجديد مده وصلحية مجلس 

الدارة  لمدة مماثلة للمدة السابقة وبنفس الصلحيات السابقة دون ادنى تغير والتاشير بالسجل التجارى وفقا 

للتشكيل التالى للمجلس :   1السيد / ايفون عياد ملك شنودة-رئيس مجلس الدارة  2السيد /  شادى وجدى 

عبدالملك-عضو مجلس الدارة  3السيد / صفوت وديع جريس جرجس-عضو مجلس الدارة  4السيدة / لمياء عبد 

المنعم فريد حسن-عضو مجلس الدارة  5السيدة / امانى كمال اسعد يوسف-عضو مجلس الدارة  6السيد /  ماريو 

وجدى عبدالملك-عضو مجلس الدارة  7السيد /  اندرو وجدى عبدالملك-عضو مجلس الدارة

179 - ماريو وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

180 - اندرو وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

181 - شادى وجدى عبدالملك رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

182 - صفوت وديع جريس جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

183 - لمياء عبد المنعم فريد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

184 - امانى كمال اسعد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303699   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-1997 برقم ايداع   7325 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2011  بــ :  

185 - محمود محمد احمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  عضو مجلس ادارة منتدب

186 - سيد ربيع يوسف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  عضو مجلس ادارة لشئون 

المالية

187 - شعبان محمد احمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  عضو مجلس ادارة منتدب

188 - طه محمد احمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  
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189 - فتحى سالم طاهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  استقالة المهندس / فتحي سالم 

طاهر " رئيس مجلس الدارة " .  ثانيا : اعاده تشكيل مجلس اداره جديد:  الستاذ / احمد محمد احمد رجب                   

رئيس مجلس اداره و عضو منتدب وممثل عن شركه المحمدية للمقاولت و التوريدات العمومية الستاذ/ شعبان 

محمد احمد رجب )عضو مجلس اداره منتدب(,الستاذ/ طه محمد احمد رجب )عضو مجلس اداره(,الستاذ/ محمود 

محمد احمد رجب)عضو مجلس اداره منتدب(,الستاذ/ سيد ربيع يوسف )عضو مجلس اداره لشئون الماليه )ذو 

خبره ( ( ثالثا : يمتلك حق التوقيع الستاذ / احمد محمد احمد رجب  رئيس مجلس اداه وعضو منتدب   وله كافه 

الصلحيات في التصرف بالبيع و الشراء  و الرهن و التعامل مع البنوك بالسحب و القتراض و له كافه 

الصلحيات في جميع اوجه التعاملت للشركه مع كافه الجهات الحكوميه دون استثناء بما فيهم اداره المرور ة هيئه 

الستثمار و سوق المال و الشهرالعقاري و جميع  الوزرات و الهيئات و المرافق في جميع انحاء الجمهوريه و له 

الحق في القرار و التوقيع علي كفالت للغير و توكيل و تفويض الغير في كل او جزء مما ذكر .ويملك حق 

التوقيع منفردين أو مجتمعين كل من الستاذ/ شعبان محمد احمد رجب  " عضو مجلس اداره منتدب"  والستاذ/ 

محمود محمد احمد رجب  "عضو مجلس اداره منتدب "لهم الحق في التوقيع على الشيكات وتحويلت بجميع 

البنوك.

190 - احمد محمد احمد رجب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    269881   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-1991 برقم ايداع   16506 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  ممثل عن شركة 

المحمدية للمقاولت والتوريدات العمومية

191 - محمد عبدالشافي حسن الحسيني قنصوه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    269753   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-1991 برقم ايداع   16083 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2012  بــ :  تعيين السيد  / محمد عبدالشافي 

حسن الحسيني قنصوه مديرا للفرع

192 - علء محمد عبد العزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  تعيين المهندس / علء محمد 

عبدالعزيز محمد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسيد علء محمد عبد العزيز محمد - الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب - تمثيل الشركه امام القضاء والغير وحق التوقيع عن الشركه علي انفراد في ما عدا التصرفات 

الخاصه بالبيع او الرهن لصول الشركه والقتراض والرهن والتوقيع علي التسهيلت البنكيه وعقود القروض 

ورهن الصول باسم الشركه امام البنوك والجهات الحكوميه والغير حكوميه للسيد / علء محمد عبدالعزيز محمد - 

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - والسيد / احمد محمد جميل مصطفي عزيز - عضو منتدب تطوير العمال - 

مجتمعين

193 - احمد محمد جميل عزيز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  تعيين المهندس / احمد محمد 

جميل مصطفي عزيز - عضو منتدب تطوير العمال

212 - مصطفي محمد حمدي سيد مصطفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  على ان تظل صلحيات رئيس 

مجلس الدارة كما هى المذكورة بالسجل التجارى دون ادنى تعديل

213 - وليد محمد حمدى سيد مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

214 - سوزان محمد حمدى سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  

215 - مصطفى محمد عبد الحليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    401812   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2015  بــ :  

216 - محمد جاد الرب احمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    401812   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2015  بــ :  

Page 97 of 179 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

334 - هيثم ابراهيم عبدالمنعم محمد النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  قبول تعيين السيد / 

هيثم ابراهيم عبدالمنعم النحاس بصفته عضو مجلس اداره من ذوي الخبره

335 - ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

194 - محمد عبد الفتاح محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  يمثل الرئيس التنفيذي الشركه 

امام القضاء - يملك حق التوقيع عن الشركه علي انفراد كل من رئيس مجلس الداره والرئيس التنفيذي واعضاء 

مجلس الداره المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض والمجلس الداره الحق في توزيع 

اختصاصاته بين اعضائه وان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين ذلك فيما عدا التصرفات الخاصه بالبيع او الرهن لصول الشركه ولكل من السيد الرئيس 

التنفيذي واحد الساده اعضاء مجلس الداره بالشركه مجتمعين الحق في تفويض والقتراض والرهن والتوقيع علي 

التسهيلت البنكيه وعقود القروض ورهن الصول باسم الشركه امام البنوك والجهات الحكوميه وغير الحكوميه

195 - احمد محمد جميل عزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

196 - علء محمد عبد العزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

197 - محمد عبد الفتاح محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

198 - محمد رمضان محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

199 - نوح احمد مشرف سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

200 - حازم محمد مصطفى محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259941   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1989 برقم ايداع   15203 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

201 - ابراهيم فوزي ابراهيم موافي  مساعد رئيس الشركة   المقيد برقم قيد    116713   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1963 برقم ايداع   5694 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  تكليف السيد / ابراهيم فوزي 

ابراهيم موافي /للقيام باعمال وظيفه مساعد رئيس الشركه الفنيه وعضوا بمجلس الداره

202 - ايمن رأفت عبدالصادق محرم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    398304   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2014 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2014  بــ :  اتفق الشركاء فيما بينهم على ان 

يكون لهم جميعا مجتمعين او منفردين حق التعامل مع كافة البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات البنكية باسم 

الشركة والتوقيع على الشيكات وتحريرها وصرفها وكافة المعاملت البنكية وكذلك في التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية كما لهم جميعا الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر مجتمعين او 

منفردين

203 - مصطفى عبدالحميد حسان حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    398868   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   5384 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  تعديل بند الدارة الدارة والتوقيع 

لشريك المتضامن السيد/ مصطفى عبدالحميد حسان باضافة حق البيع له منفردا

204 - ياسر بن اسعد بن سعيد محضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    392970   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2011 برقم ايداع   6792 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  
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205 - صبرى فؤاد على ابوحسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    392970   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2011 برقم ايداع   6792 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  الدارة والتوقيع للطرف الول 

المتضامن السيد  / صبرى فؤاد على أبوحسين ) منفردا  (   فى  تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والتعامل مع وزارة السياحة , والسجل التجارى , والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء بأسم الشركة ولهما 

الحق فى تعيين مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وله حق تـوكيل الغير 

) منفردا  ( .  2( أما فى حالة البيع والرهن والتصرف فيكون من حق الشركاء جميعا  ) مجتمعين ( ول يجوز لحد 

الشركاء النفراد بهذه الخصوصية / خروج الطرف الثالث المتضامن السيد / أسعد بن سعيد بن على محضر 

واستلمه كافة حقوقه ومستحقاته وأرباحه من الشركة ول يجوز له حاليا  أو مستقبل  مطالبة الشركــة بأى حقوق أو 

التزامات ويعتبر توقيعه بمثابة مخالصـة بكافـة حقوقه الماليــة من رأس مال

206 - اسماعيل عبدالحميد محمد عامر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    258471   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-1989 برقم ايداع   10967 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2014  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشركاء المتضامنين السيد/اسماعيل عبد الحميد محمد عامر والسد/ محمد اسماعيل عبدالحميد محمد عامر والسيد/ 

عمرو اسماعيل عبدالحميد محمد عامر مجتمعين او منفردين حق التوقيع والدارة عن الشركه وتوقيع التفاقيات 

وتثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير الحكومية وغيرها من الجهات والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وحق القتراض والرهن والبيع و الشراء لصول 

الشركه وممتلكاتها العقارية والسيارات ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل او تفويض في كل او بعض ما ذكر

207 - حسام الدين فتحى مصطفى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    399823   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   12910 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2014  بــ :  خرج للوفاه

208 - امال محمد احمد امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    398483   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2014 برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2015  بــ :  قبول استقالتها

217 - حبشى مسعد سليم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    401812   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2015  بــ :  الداره والتوقيع / للمتضامنين 

حبشي مسعد سليم يقوم بفتح حساب بنكي باسم الشركه في احد البنوك المعتده في جمهوريه مصر العربيه ويكون له 

حق استلم دفتر شيكات الشركه واصدار الشيكات والتوقيع علي الشيكات الصادره باسم الشركه وله الحق في 

السحب واليداع والرهن والقتراض من البنوك وخلفه بشرط ان تكون العمال الصادره منه بعنوان الشركه 

وضمن اغراضها

218 - طلعت مسعد سليم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    401812   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2015  بــ :  

219 - سعدي مسعد سليم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    401812   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2015  بــ :  

220 - يوسف عبدالمنصف محمد عبدالوهاب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    405959   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-02-2016 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2016  بــ :  اضافة اختصاصات 

للشريك المتضامن له حق التقاضى وله الحق فى الصلح والقرار والنكار والبراء وله حق بيع اصول الشركة 

السائله والمنقوله والسيارات والبيع للنفس او للغير والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
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221 - حاتم  حسن عبدالقادر وهدان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    409246   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   15630 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2016  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح :: تكون الدارة والتوقيع للطرف الول الشريك المتضامن منفردا السيد / حاتم حسن عبد القادر وهدان  ))

منفردا(( والشريكين المتضامنين مجتمعين السيد / عمر حاتم حسن عبد القادر وهدان و عبد الرحمن حاتم حسن عبد 

القادر ) مجتمعين ( لهم الحق في التعامل مع البنوك في فتح الحسابات والسحب واليداع و التوقيع علي الشيكات و 

العتمادات المستندية و جميع المعاملت مع البنوك و المصارف والهيئات الماليه و في ادارة الشركة والتوقيع عنها 

امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكومية والعامة والخاصة والشخاص والشركات وكذلك التوقيع على عقود 

الشراء للعقارات و السيارات و المعدات و اللت غيرها امام مصحلة الشهر العقاري و التوثيق و الغير  و السيد / 

حاتم حسن عبد القادر وهدان  ))منفردا(( حق التوقيع على عقود تعديل النظام الساسي للشركه وبيع أصول 

الشركه وكذلك التوقيع على عقود البيع للعقارات و السيارات و المعدات و غيرها امام مصحلة الشهر العقاري و 

التوثيق والرهن والقتراض من البنوك والئتمان و غلق الحسابات البنكية ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر

222 - عمر حاتم حسن عبد القادر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    409246   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   15630 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2016  بــ :  

223 - عبدالرحمن حاتم حسن عبدالقادر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    409246   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-08-2016 برقم ايداع   15630 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2016  بــ :  

224 - عزات حليم بطرس حنا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    301864   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1997 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  

225 - شارلوت جورج ثابت باسيلي بقطر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    301864   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1997 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  

226 - جون جورج ثابت باسيلى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    301864   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1997 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  خرج للوفاه

227 - انطونيوس جورج ثابت باسيلى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    301864   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1997 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  

228 - عبد المعز صبرى محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    398952   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2014 برقم ايداع   6027 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشركاء الربعه مجتمعين او منفردين

229 - انطونيوس وجيه عريان بخيت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    422145   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   11060 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

230 - ياسمين  موريس لبيب مقار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    422145   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   11060 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

231 - محمد شريف عبد الحميد السمنودي  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    394061   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2011 برقم ايداع   16271 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  تعيين الستاذ / محمد شريف 

السمنودي رئيسا للقطاع المالي بالشركه اعتبارا من 2022/11/1

237 - محمد حسام محمد كامل ابو الفتوح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    428320   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-10-2019 برقم ايداع   14110 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  تكون اداره الشركه 

وحق التوقيع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات وتمثيلها امام القضاء وامام الغير وتعيين المستخدمين ومكافئتهم 

ومجازاتهم وفصلهم والتوقيع علي العقود والتعهدات والقرارات عن الشركه كذلك حق التوقيع علي الشيكات 

الخاصه بالشركه والتعامل مع البنوك سحبا وايداعا واقتراضا وحق طلب استصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي 

اوراق وعقود القتراض والرهن والتسهيلت والئتمانيه وغيرها تحت عنوان الشركه في حدود غرض من 

تاسيسها لي الشركاء مجتمعين او منفردين
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238 - رمضان ابراهيم محمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    295254   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   6267 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  يضاف لبند الداره والتوقيع / 

التوقيع علي عقود بيع السيارات وله توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

239 - رنا محمد عبدالغني عبدالمقصود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    295254   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   6267 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

240 - اسراء طلعت امين عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    295254   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1996 برقم ايداع   6267 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

255 - احمد حسين عبد الشافى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    423972   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   17829 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

256 - احمد سيد احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    423972   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-09 

برقم ايداع   17829 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  

257 - يوسف نبيل يوسف نصيف العجار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    282814   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1994 برقم ايداع   6882 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لمده 

جديده -ضم يوسف نبيل يوسف الي عضويه مجلس الداره وتعيينه عضو منتدب ويكون له كافه صلحيات التوقيع 

الممنوحه لرئيس مجلس الداره

258 - عفت لمعى حبيب اندراوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282814   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1994 برقم ايداع   6882 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

259 - عماد رفعت اندراوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282814   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1994 برقم ايداع   6882 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

232 - نجيب انسى نجيب ساويرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    394061   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2011 برقم ايداع   16271 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  إضافة صلحيات التوقيع التالية 

تعديل صلحية المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس,  عن الشركة, مع استمرار باقي التوقيعات سارية:  1.

رئيس مجلس الدارة التنفيذي, ليصبح له الحق منفردا في جميع الصلحيات لدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء 

والغير وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب 

والرقابة العامة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصري والشهر العقاري والتوثيق والجمارك 

والتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الحوال المدنية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 

والحفظ المركزي واتحاد الصناعات المصري, والتوقيع على المستندات والوراق والقرارات المتعلقة بتمثيل 

الشركة, والتوقيع على عقود التعديل, والتوقيع منفردا عن الشركة أمام البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات وغلقها وغيره بدون حد أقصى, وتأسيس الشركات في مصر وخارج مصر, والتوقيع 

على جميع العقود الملزمة وغير الملزمة بما في ذلك عقود شراء وبيع ورهن السهم والسندات والتوقيع على كافة 

العقود المرتبطة بذلك وعقود الشراء والبيع والرهن لكافة عقارات ومنقولت الشركة وغيرها والمرتبطة بأغراض 

ونشاط الشركة فقط, وإبرام عقود الدارة واليجار وإثبات تاريخها ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء 

كانت محلية أو خارجية بدون حد أقصى وإبرام عقود القروض وعقود الرهن مع البنوك والغير وكذا إصدار 

الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة, والحق في التوقيع على كافة عقود الحوالة بكافة أنواعها, 

يكون  سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها, وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  2.

للستاذ/ محمد شريف السمنودي, مجتمعا مع أي من الستاذ/ مروان محمد حسين أو الستاذ/ أسامة دانيال نصيف, 

حق التوقيع عن الشركة والتعامل مع البنوك بحد أقصى )فقط خمسة مليون دولر أمريكي ل غير( أو ما يعادله بأي 

عملة أخرى.  إلغاء صلحيات التوقيع الممنوحة للمهندس/ عقيل حامد بشير.
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233 - محمود ابراهيم محمد محمد كربونه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    250016   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-01-1988 برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2018  بــ :  تعديل بند الدارة 

والتوقيع/ لتصبح إدارة الشركة والتوقيع عنها موكول للشريكين المتضامنين / محمود إبراهيم محمد , وأحمد محمود 

إبراهيم مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون أعمالهم باسم الشركة وضمن أغراضها, ولهم حق القتراض من 

البنوك والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع لدي الشهر العقاري بشأن ذلك 

بالضافة إلي كفالة الشركات الشقيقة وغير الشقيقة, ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة 

علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بجميع مواني جمهورية مصر العربية وإستلم أذون التسليم وبولص 

الشحن والتوقيع عن الشركة علي إقرارات القيمة الجمركية ـ وتمثيل الشركة أمام الجهات الجمركية واستلم 

الرسائل الخاصة بالشركة من الشركات والمستودعات واستلم البضائع الواردة باسم الشركة ونقلها للمخازن 

وتمثيل الشركة أمام الدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والقرار بالتصالح نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة 

أمام وزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية, ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة في التنازل وقبول 

التنازل أمام الجمارك والتوقيع نيابة عن الشركة علي نماذج نافذة ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

234 - يوسف محمد احمد محمد عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    425214   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2018 برقم ايداع   21998 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  

235 - ريهام مصطفى يوسف السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    427857   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   10403 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

236 - احمد رائد محمود عيد السيد محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    427987   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2019 برقم ايداع   11145 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2019  بــ :  الدارة والتوقيع : 

يتولي المتضامنون محمود رائد محمود عيد , احمد رائد محمود عيد مجتمعين او منفردين مسئولية المدير بالشركة 

وهم الذين يقومون بتمثيلها امام الغير وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق التوقيع نيابة عن 

الشركة والتعاقد في سجل ما يتعلق بامور الشركة وفتح الحسابات لدي المصارف والبنوك والسحب واليداع 

والتوقيع علي كافة المعاملت المصرفية والبنكية ولهم حق تفويض اي شخص باي اعمال يرونها ضرورية ولزمة 

لتحقيق اغراض الشركة ولهم حق الستعانة بمن يروه من المستشارين والفنيين والداريين في ضوء مصلحة 

الشركة بما يحقق اهدافها مجتمعون او منفردون في كل او بعض ما ذكر   4ـ تبقي كافة بنود العقد كما هي .

336 - هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    236072   

وتم ايداعه بتاريخ    22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

337 - محمد ابراهيم عبدالمنعم النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

Page 102 of 179 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

241 - خالد عبد الفتاح محمد خشالة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    289069   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-05-1995 برقم ايداع   7035 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  تفويض كل من 

رئيس مجلس الدارة والسادة اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهم الحق في التعامل مع البنوك من فتح وغلق و تحويل الحسابات وتوقيع الشيكات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان واجراء واستقبال التحويلت البنكية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و كذلك حق 

الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك ولهم حق التعامل امام مصلحة الشهر 

العقاري باسم الشركة كما لهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية  ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والي 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الموانئ  والمطارات والجمارك واصدار اليصالت  والتعامل مع 

المرور واستخراج الرخص وتجديدها ودفع الرسوم والتامينات واستلم اللوحات المعدنية وتغييرها وكافة اجراءات 

المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك لهم حق التعامل مع المواني 

والمطارات والجمارك وشركات الشحن والتوقيع  علي عقود العمالة  ومستندات الشحن والدورباك والتوقيع علي 

عقود الوكالة وتسجيل العلمات التجارية  وبراءات  الختراع وحقوق الملكية  الفكرية والنماذج الصناعية ولهم 

الحق في ادارة الشئون النتاجية والفنية والهندسية وحق ادارة خطوط النتاج وادارة الجودة وتفويض السيد / 

محمود رأفت على التربي المدير التجاري والسيد / خالد رمضان محمد المدير المالي  في التوقيع مجتمعين علي 

الشيكات البنكيه بحد اقصي 500000جم خمسمائة الف جنيه مصري في السبوع

242 - طارق عبدا على عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    430486   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-11-2020 برقم ايداع   13338 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  تعيين السيد الطيار / 

طارق عبد ا على عبد ا رئيسا لمجلس الدارة والعضو المنتدب

243 - حسن محمود رشاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    231197   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1984 برقم ايداع   5081 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  الموافقه علي تجديد مده مجلس 

الداره

244 - احمد صبرى غالب مختار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    397613   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2013 برقم ايداع   8837 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  الدارة والتوقيع للشريك السيد / 

احمد صبرى غالب مختار منفردا حق الدارة والتوقيع وله اوسع السلطات لتمثيل الشركه امام كافه الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه وله حق السحب واليداع من البنوك وحق الرهن وبيع اصول الشركه والتصرف فيها 

والقتراض من البنوك وعلم التسهيلت الئتمانيه وكافه المعاملت البنكيه والبيع او الشراء من الشخاص الطبيعيه 

والعتباريه وحق فتح الحسابات الجاريه بالبنوك المحليه والجنبيه نقدا او بشيكات وله الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

245 - ياسمين سيد عزالدين غريب قناوي  مدير   المقيد برقم قيد    190769   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1978 برقم ايداع   11818 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2021  بــ :  المدير المسئول للمقر الرئيسي 

ليصبح السيدة / ياسمين سيد عزالدين غريب قناوي

246 - حسام احمد لطفى ابراهيم هيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  عضو مجلس الدارة ممثل  عن 

الشركة المصرية للستثمارات الطبية The Egyptian Company for Medical Investments ش.م.

م
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247 - ابو الفتوح محمد المين الطويل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    129667   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  إعادة تشكيل 

السيد الدكتور/ أبو الفتوح محمد المين  مجلس الدارة استكمال  لدورة المجلس, ليصبح على النحو التالي:  1.

الطويل مواليد 05/05/1967 مصر , رقم قومي 26705050103155 , رئيس مجلس الدارة والعضو 

The Egyptian Company for Medical  المنتدب , ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية

السيد/ حسام احمد لطفي إبراهيم هيبة, مواليد 27/07/1966 مصر , رقم قومي  Investments ش.م.م؛  2.

The  26607270103197 ,  عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية

السيد الدكتور/ إبراهيم وسيم إبراهيم  Egyptian Company for Medical Investments ش.م.م؛  3.

شلبي, مواليد 10/04/1960 مصر , رقم قومي 26004102102111 ,  عضو مجلس الدارة ممثل  عن 

الشركة المصرية للستثمارات الطبية The Egyptian Company for Medical Investments ش.م.

م؛  4. والسيدة/ هبه جمال الدين امام شافعي, مواليد 14/10/1966 مصر , رقم قومي 26610148800121 

The Egyptian Company for  عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية   ,

Medical Investments ش.م.م؛  5. والسيد/ خالد خيري محمود الليثي, مواليد 21/08/1964 مصر , 

The  رقم قومي 26408210103331 ,  عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية

Egyptian Company for Medical Investments ش.م.م؛  ثانيا :ـ تحديد صلحيات التوقيع عن 

الشركة لتصبح على النحو التالي:   يملك السيد الدكتور/ابو الفتوح محمد المين الطويل, رئيس مجلس الدارة 

The Egyptian Company for  والعضو المنتدب, ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية

توقيع طلب فتح الحسابات والمستندات  Medical Investments ش.م.م الصلحيات التية منفردا :  -

الخرى واللزمة لفتح الحسابات البنكية والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقتراض من البنوك التي 

تتعامل معها الشركة, وله الحق في تفويض بعض رؤساء القطاعات ومديري العموم بالتوقيع والتعامل مع العمال 

اليومية بالبنوك في مجال الستيراد والتوقيع على الشيكات وحسابات الودائع, وله الحق أيضا في تفويض الغير في 

الصلحيات التالية اللزمة لدارة العمال اليومية للشركة وتمثيلها والتعامل باسمها  التعامل أمام البنوك.   -

والتوقيع نيابة عنها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية لمجلس الدارة أو 

الجمعية العامة, وذلك على النحو التالي:   1.     تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام والخاص والهيئات العامة  والسجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, ووزارة الصحة والسكان, وهيئة الدواء المصرية, والهيئة المصرية 

للشراء الموحد والمداد والتموين الطبي ,إدارة التكنولوجيا الطبية, والهيئة العامة للتنمية الصناعية, والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات, ووزارة الدفاع, والقوات المسلحة, ووزارة السكان, والغرفة التجارية, 

ومصلحة الجمارك, ومصلحة الضرائب, ومكاتب العمل, ومصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية )إدارة 

الجوازات(, ومصلحة الحوال المدنية, وهيئة التأمينات الجتماعية, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وأجهزة 

المدن التابعة لها, والمحليات, والحياء, أقسام الشرطة, وأمام شركات التصالت المرخص لها في جمهورية مصر 

العربية, وهيئة الكهرباء, والغاز, ومرافق المياه, والصرف الصحي, وإدارة العلمات التجارية, ووحدات وأجهزة 

الحكم المحلي وتقديم طلبات التراخيص واستخراجها واستلمها وتجديدها أمام تلك الجهات ويكون له حق تفويض 

أو توكيل الغير في التعامل أمام تلك الجهات.  2.   تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع المعاملت والعقود 

والتفاقات التي تكون الشركة طرفا فيها وتعديل عقود الشركة وتجديدها ويكون له سلطة تفويض أو توكيل الغير.  

التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات ونقل ملكيتها وتمثيل الشركة في التوقيع أمام جميع مأموريات الشهر  .3

العقاري وسداد الرسوم واتمام جميع الجراءات اللزمة لذلك وتمثيل الشركة نيابة عنها أمام ادارات ووحدات 

المرور ونيابات المرور واستخراج وتجديد الرخص وشهادات البيانات وشهادات المخالفات واستلم اللوحات 

المعدنية والتجديد والترخيص والتعامل مع الضرائب والتأمينات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية وسداد الرسوم 

والتأمينات واتمام جميع الجراءات والتوقيع على العقود والمستندات اللزمة لذلك ويكون له سلطة تفويض أو 

تحضير مشروع الميزانية وحساب الرباح والخسائر وكذلك مشروع توزيع الرباح طبقا   توكيل الغير.  4.

للنظام الساسي للشركة وفي نطاق حدوده القانونية وتقديم كافة تلك المستندات الى مجلس الدارة ليتم تقديمها لحقا  

Page 104 of 179 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

إخطار مجلس إدارة الشركة بانتظام عن موقف أعمال الشركة  في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.  5.

التوقيع على كافة الفواتير الواجبة السداد مما يكون متطلبا  وخاصة الظروف الهامة المتعلقة بأعمال الشركة.  6.

لدارة الشركة وسداد المبالغ المسئولة عنها الشركة وقبض واستلم المبالغ المطلوبة والمستحقة للشركة سواء كان 

التوقيع  الشخاص الملزمين بالسداد طبيعيين, أو اعتباريين, أو جهات حكومية, أو مؤسسات خاصة, أو عامة   7.

تعيين, ونقل, وعزل  وارسال كافة أنواع الخطارات واستقبال والرد على كافة الخطارات المرسلة للشركة.  8.

الموافقة على تسوية  موظفي ومستخدمي الشركة ووكلئها بما يتفق وسياسة الشركة التي تقرها الجمعية العامة.  9.

التوقيع بالنيابة عن الشركة على كافة القرارات  نشرات سداد مبالغ اشتراكات التأمين الجتماعي الشهرية.  10.

الضريبية اللزمة بخصوص أي ضرائب مستحقة على الشركة وكذلك التقييمات والتسويات الضريبية ويكون له 

شراء, أو تأجير, أو بيع, أو استئجار كافة أنواع المنقولت أو البضائع  سلطة تفويض أو توكيل الغير.  11.

والمعدات والمواد الخام اللزم, والتوقيع على ما يلزم لذلك من طلبات والفواتير وايصالت وأية مستندات خاصة 

التعاقد على كافة أنواع التأمين بكافة درجاته مع  أو عامة متعلقة بما سبق وله سلطة تفويض أو توكيل الغير.  12.

توكيل  سلطة مطالبة وتحصيل التعويضات من شركات التأمين ويكون له سلطة تفويض أو توكيل الغير.  13.

المحامين والمستشارين القانونيين ووكلء التحصيل وتكليفهم بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنهم في جميع 

الجراءات والقضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ولجان فض المنازعات والهيئات 

ومنها على سبيل المثال ل الحصر, الدفاع عنها والمرافعة نيابة عنها وفي تقديم الوراق والنذارات لقلم 

المحضرين وتسلمها, وفي النكار والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها أو قبولها والطعن في 

تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم في طلب تعيين الخبراء والمحكمين والحضور أمام جميع المحاكم 

بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلفه وفي التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف 

في جميع القضايا المدنية والدارية والجنائية وفي الطعن في الحكام أمام محكمة النقض والمحكمة الدارية العليا 

وتقديم المذكرات وفي اتخاذ ما تقتضيه جميع إجراءات التقاضي وفي استلم صور الحكام وتنفيذها وتذيلها 

بالصيغة التنفيذية أمام جميع الجهات الدارية أيا كانت, وجميع مصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها 

ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتسلم صور التقارير والمناقشة فيها 

وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفض وفي تقديم الرسوم والمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم 

وتسليم الوراق والمور والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلى أقلم كتاب المحاكم وجميع الجهات 

الدارية بما فيها وزارة التجارة والصناعة والتوقيع نيابة عنها وبالتسليم في كل ما ذكر وفي التقارير بفقد القسائم 

والتوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام جميع محاكم القضاء الدارية وتفويض وتوكيل الغير.  14.

الدخول كشريك في الشركات أيا كان نشاطها وعملها التجاري, وتأسيس الشركات, وكذلك توقيع وتقديم 

واستلم كافة المستندات والطلبات والوراق من السلطات المختصة بالنيابة عن الشركة وابرام كافة العقود مع هذه 

الشركات بما فيها عقود المشاركة وعقود التأسيس وإصدار التوكيلت بذلك واتخاذ كافة ما يلزم باسم ولصالح 

الشركة أمام كافة المصالح الحكومية في هذا الشأن بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية 

والغرف التجارية.  كما تمت الموافقة على تحديد صلحيات وسلطات التوقيع المالية عن الشركة سواء أمام البنوك 

أو الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بمعاملت الشركة المالية من شيكات ومعاملت ائتمانية أو بنكية في 

يملك السيد رئيس قطاع الشئون المالية والقتصادية حق التوقيع عن  المعاملة الواحدة وذلك على النحو التالي:  -

يملك السيد رئيس قطاع الشئون الدارية  الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 100000 جنيه مصري ل غير.  -

يملك السيد رئيس القطاع  حق التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 60000 جنيه مصري ل غير.  -

يملك كل من  الهندسي حق التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 100000 جنيه مصري ل غير.  -

السيد رئيس قطاع الستيراد والسيد رئيس قطاع تموين المستشفيات حق التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ 

يملك كل من السيد رئيس القطاع القانوني, والسيد رئيس قطاع  وقدره 20000 جنيه مصري ل غير.  -

الصيدليات, والسيد رئيس قطاع التنمية البشرية وشئون مجلس الدارة, ورئيس قطاع الفروع حق التوقيع عن 

يملك كل من السادة مديري الفروع حق  الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 10000 جنيه مصري ل غير.  -

يملك كل من السادة مديري عام  التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 8000 جنيه مصري ل غير.  -
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المخازن والمستودعات, مديري عام المناطق البيعية, مديري الصيدليات, مدير عام نظم المعلومات حق التوقيع 

يملك كل من السادة مدير عام المن حق  عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 6000 جنيه مصري ل غير.  -

يملك كل من السادة مدير عام  التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 3000 جنيه مصري ل غير.  -

التخطيط, ومدير عام المراجعة حق التوقيع عن الشركة منفردا  في حدود مبلغ وقدره 2000 جنيه مصري ل غير.  

الموافقة على الكتفاء بتكوين الحتياطي القانوني والحتياطي النظامي فقط والموافقة على استخدام  .15

الحتياطي القانوني والنظامي في لمواجهة العباء التي ستواجه الشركة في سبيل تحقيق برنامج التطوير والتحول, 

والموافقة على إقفال الخسائر المرحلة الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية والبالغة نحو 268.7 مليون جنيها  

الموافقة على تضمين  مصريا  خصما  من الحتياطي النظامي والبالغ قدره 292.8 مليون جنيها  مصريا .  16.

الموافقة على  السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب داخل منظومة التأمين الطبي الخاص بالشركة.  17.

الترخيص لمجلس الدارة بإبرام عقود معاوضة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والمداد والتموين الطبي وإدارة 

The Egyptian Company for  التكنولوجيا الطبية والشركة المصرية للستثمارات الطبية ش.م.م

.Medical Investments

248 - هانى محمد وهب اللة محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  قبول استقاله

249 - ابراهيم وسيم ابراهيم شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  عضو مجلس الدارة ممثل  عن 

الشركة المصرية للستثمارات الطبية The Egyptian Company for Medical Investments ش.م.

م

250 - هبه جمال الدين امام شافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  ,   عضو مجلس الدارة ممثل  

 The Egyptian Company for Medical Investments عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية

ش.م.م

251 - خالد خيرى محمود الليثى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  عضو مجلس الدارة ممثل  عن 

الشركة المصرية للستثمارات الطبية The Egyptian Company for Medical Investments ش.م.

م

252 - رشيد احمد   عبدالجواد عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  قبول استقاله

253 - تهانى ممدوح امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129667   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1965 برقم ايداع   8430 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  قبول استقاله

254 - احمد محمد احمد غانم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    423972   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   17829 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن احمد محمد احمد غانم منفردا وكذا اى اعمال لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها والقيام 

بكافه المعاملت اى كانت قيمتها واى تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على 

قروض للشركه والتعامل مع كافه البنوك

260 - كريم عماد يوسف نصيف العجار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    282814   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1994 برقم ايداع   6882 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  تعديل صفه كريم عماد يوسف 

الي عضو منتدب ويكون له حق التوقيع عن الشركه امام البنوك والشيكات والكمبيالت والسحب واليداع وفتح 

وغلق الحسابات البنكيه وكذلك التوقيع علي عقود البيع والشراء واليجار وبصفه عامه كافه انواع العقود

261 - زياد محمد سيد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  مستقل
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262 - هشام السيد سيد احمد السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  عضو منتدب للشركه- الموافقة 

على تحديد صلحيات العضو المنتدب على النحو التالي :   للعضو المنتدب للشركة له حق إبرام كافة التصرفات 

والتعاقدات القانونية باسم الشركة كالبيع والشراء والرهن والقتراض باسم الشركة .  والتوقيع على عقود الشركات 

أو الدخول فى شركات باسم الشركة ولصالحها بكافة انواعها والتعديل والندماج والمشاركة والنشاء ودخول 

الشركة فى الشركات الجديدة وذلك أمام الهيئة العامة لستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر 

العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب على المبيعات وكافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية .   والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمى وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات   وله حق في توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

263 - دينا محمد عبد اللطيف محمد طه الكاتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  غير تنفيذي

264 - جاسر السيد ابراهيم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  غير تنفيذي

265 - احمد محمد النبوى محمد عبدالمنعم على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  مستقل

266 - محمد احمد الباز شهاب الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  غير تنفيذي

267 - محمد احمد ابوسريع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    2003-09-22 

برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  التنفيذي

268 - مصطفى عزيز عبدا احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  عضو منتدب للداره

269 - ماجد محمد عبد الحميد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  غير متفرغ

270 - ممدوح احمد عواد شلبى  عضو مجلس ادارة منتخب   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

271 - جمال عبد الفتاح احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  وعضو منتدب للداره

272 - محمد محمد حموده هباله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    355708   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2003 برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  عضو منتدب للداره
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273 - دينا محمد عبد اللطيف محمد طه الكاتب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    434381   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   5013 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  الموافقة على تحديد صلحيات 

العضو المنتدب على النحو التالي :   للعضو المنتدب للشركة له حق إبرام كافة التصرفات والتعاقدات القانونية 

باسم الشركة كالبيع والشراء والرهن والقتراض باسم الشركة .  والتوقيع على عقود الشركات أو الدخول فى 

شركات باسم الشركة ولصالحها بكافة انواعها والتعديل والندماج والمشاركة والنشاء ودخول الشركة فى الشركات 

الجديدة وذلك أمام الهيئة العامة لستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة 

التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب على المبيعات وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية .   والتعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وكذلك الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات   وله حق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر .

274 - سناء أنوار حافظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434381   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   5013 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  غير تنفيذي

275 - خالد علي محمد المين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434381   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   5013 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  مستقل

276 - طارق محمد عبدالقوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434381   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   5013 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  مستقل

277 - حسن ناصر حسن امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434381   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   5013 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  غير تنفيذي

278 - مدحت على عباس زهران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427046   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2019 برقم ايداع   5893 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

لكل منهما مجتمعين فقط ولهما حق التعامل مع البنوك وامام الجهات الحكومية والرسمية ولهما حق القتراض 

والرهن مجتمعين فقط

279 - حسن محمد حافظ  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    434624   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   10005 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تعيين السيد الدكتور / حسن محمد محمد حافظ 

عضوا منتدبا بمجلس اداره الشركه المصريه الماليه للتصكيك السيادي
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280 - ياسمين حاتم محمد عبدالعزيز عمار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    435098   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-2022 برقم ايداع   20921 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  اتفق الشريكين علي 

تغير بند الدارة والتوقيع باضافة التي  التوقيع منفردين أو مجتمعين ليشمل اليداع والسحب والصرف من كافة 

البنوك وتوقيع كافة المعاملت الماليه والبنكيه وربط الودائع وحلها وفتح الحسابات واغلقها والسحب واليداع 

وفتح العتمادات المستنديه وخطابات الضمان والتوقيع علي الشيكات مجتمعين أو منفردين والتوقيع غلي 

المعاملت الماليه والبنكيه بالرهن والقتراض من البنوك والمصارف وكافة معاملت الشركة وتعهداتها وجميع 

الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل بأسمها واجراء كافة العقود  والمعاملت الداخله ضمن اغراض 

الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام العقود والمشاركات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي جميع التعاقدات والبيع واسناد العمال للغيروالتفاوض مع 

الشركات المماثله التي لها ارتباط بنفس أغراض الشركة والتوقيع علي عقود الشراء البتدائيه والنهائيه للراضي 

والعقارات والسيارات للشركة وبأسمها أمام وزارة العدل -مصلحة الشهر العقاري وأمام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكوميه أما أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة من بيع وشراء أو تقرير حق عيني أصلي أو تبعي 

فل تنفذ ال بموافقة الشريكين شخصيا عليها كتابة

281 - هيثم علي محمد عزت الطلياوي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    311561   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-1998 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للسيد / هيثم 

على محمد عزت الطلياوى منفردا وله الحق فى التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكيه بكافه انواعها والتوقيع 

عليها والتوقيع على شيكات الصرف وكذلك التوقيع على عقود المديونيه والحصول على التسهيلت البنكيه 

والقروض والسندات وذلك لتحقيق غرض الشركه على ان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركه

282 - مؤمن متولي ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    435294   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   25681 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للطرف 

الول السيد / مؤمن متولي ابراهيم جمعه منفردا له الحق في  التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وله حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار دفاتر الشيكات وحق توقيع الشيكات وتسييل الودائع 

والشهادات والتحويلت لدي جميع البنوك والمصارف وكافه المعاملت البنكيه الخري وله حق بيع الصول 

الثابته والمتحوله للشركه وذلك باسم الشركه وضمن اغراضها له حق دفع وقبض المبالغ وتسييل وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر الحق في ابرام وتوقيع عقود التفاق علي العمال مع 

الشركات والفراد وصحه ابرام وتوقيع كافه انواع العقود البتدائيه والنهائيه علي عقود الشراء والبيع نيابه عن 

الشركه وبيع السيارات ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

283 - حسن ابراهيم فيصل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  غير تنفيذي

284 - بكرابراهيم فيصل سالمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  السيد / بكر ابراهيم فيصل 

سالمان - عضو مجلس ادارة - تنفيذي منح السيد/ بكر إبراهيم فيصل سالمان, أو السيد/ محمد إبراهيم فيصل 

سلمان, حق الفراج عن رأس المال للشركة لدى البنوك والتوقيع لدى البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية 

والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية والشيكات باسم 

ولحساب الشركة.

330 - الشيماء محسن احمد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  تعديل صفه الشريكه المتضامنه 

السيده / الشيماء محسن احمد محمود الي شريكه موصيه

331 - غدير محمد حسن رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  
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332 - محمد حمدى محمد عيسوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  الموفقه بالجماع علي قبول 

الستقاله المقدمه من السيد /محمد حمدي محمد عيسوي بصفته عضو منتدب لشئون الستثمار ممثل عن شركه 

الخديوي للنشاء والتعمير

333 - تامر طنطاوى ابراهيم عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  قبول استقاله السيد /تامر 

طنطاوي ابراهيم عبد الجواد بصفته عضو مجلس اداره ممثل عن شركه الخديوي للنشاء والتعمير

285 - عابدين ابراهيم فيصل سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  غير تنفيذي إضافة صلحيات 

التوقيع التالي بيانها:  منح كل  من السيد/ عابدين إبراهيم فيصل سالمان عريضة, رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

محمد إبراهيم فيصل سلمان بصفته العضو المنتدب, منفردين, حق فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع أمام 

البنوك على الشيكات والتحويلت البنكية وطلبات إصدار الشيكات وخطابات الضمان بدون حد أقصى, والحق في 

التوقيع على التحويلت البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك أو بين حسابات الشركة بدون حد أقصى, 

والحق في فك وربط الودائع البنكية وشراء وبيع أذون الخزانة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية باسم 

ولصالح الشركة, والحق في إبرام والتوقيع على عقود فتح حسابات شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات 

إدارة وتكوين محافظ الوراق المالية والكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الستثمار المختلفة.  وكذا منحهما 

الحق في إبرام كافة الصفقات والتصرفات باسم ولحساب الشركة, والقتراض وإبرام عقود القروض والتسهيلت 

الئتمانية أو ترتيب أي ديون على الشركة تجاه البنوك أو الغير باسم الشركة؛ الحق في تأسيس الشركات التي 

تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها, ولهما الحق في إصدار التوكيلت للسادة المحامين لتأسيس الشركات 

والتوقيع نيابة  عن الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لتسجيل وقيد 

الشركات والتوقيع على عقود تعديلها وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقلم التجاري بكافة المحاكم 

ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق, والتوقيع على كافة المستندات التي تخص ذلك, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة 

لتحول وتأسيس الشركات بكافة أنواعها وإشهارها في جمهورية مصر العربية وقيدها في السجل التجاري, وفتح 

حسابات بالبنوك بالنيابة عن الشركات تحت التأسيس وتوقيع عقود اليجار بالنيابة عنها, واستكمال كافة المستندات 

اللزمة والتوقيع عليها, وله الحق في إدخال كافة التعديلت التي قد تطلبها الجهات المختصة على عقود تكوين 

الشركات وعقود التأسيس والنظام الساسي للشركات والتوقيع على العقود وتعديلتها وعلى كافة المستندات 

والقرارات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الساسي للشركات نيابة عنا وباسمنا وتمثيلنا أمام مكاتب السجل 

التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها ونقابة 

المحاميين وكذلك التوقيع باسمنا ونيابة عنا أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب 

التوثيق والتوقيع باسمنا ونيابة عنا على طلبات العدول واستلم كافة المستندات والوراق الخاصة بذلك.  ولهما 

الحق في توكيل أو إنابة أو تفويض الغير فيما يتعلق بالسلطات والصلحيات المذكورة أعله

286 - أحمد مختار سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  مستقل غير تنفيذي

287 - نهير أحمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  مستقل غير تنفيذي

288 - نهال حسن علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-30 

برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  مستقل غير تنفيذي

289 - محمد ابراهيم فيصل سلمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    435303   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   25965 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  
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290 - ماهر محمد عبد السميع ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    422295   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   11129 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  يضاف لبند الداره والتوقيع كما 

لهم حق شراء وبيع والتنازل عن كافه الصول والسيارات والراضي والعقارات واللت والمعدات والخامات 

والمهمات مجتمعين او منفردين

291 - ناهد حسين احمد الحناوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-29 

برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  عزل السيده / ناهد حسين احمد  المدير المسؤول 

للفرع

292 - محمد فتحى قرنى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435374   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   28598 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  قبول استقاله السيد / محمد 

فتحي قرني علي من عضويه مجلس الداره

293 - هناء قطب قطب عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435374   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   28598 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  تعيين السيده / هناء قطب قطب 

عاشور - عضو مجلس اداره - مستقل

338 - دينا حسن رفعت عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

339 - محمد بدر محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    236072   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1985 برقم ايداع   6910 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

381 - يحي محمد المرسي فؤاد عبدالرازق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    390128   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2010 برقم ايداع   6399 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

382 - هاله حسين على حسين طنطاوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    403681   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2015 برقم ايداع   15402 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

383 - عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434499   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   7270 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

384 - ابراهيم هاشم ابراهيم ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434499   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   7270 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

294 - اسلم سامى سعد سيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    271782   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-1992 برقم ايداع   4917 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكين المتضامنين اسلم سامى سعد سيد و رحمه سامى سعد سيد مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل بإسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجرهم وكذلك لهما 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنادات الذونية و 

التجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والشراء و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين
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295 - محمد محمود على على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    358569   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2004 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح / 

تم التفاق حق الداره والتوقيع وحق قتح الحسابات والقتراض من البنوك موكله للطرف الول السيد / محمد 

محمود على على النجار منفردا وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

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

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله كذلك حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركه وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والعقود 

بكافه انواعها باسم ولصالح الشركه وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

296 - محمود محمد محمود النجار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    358569   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2004 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  خرج للوفاة

297 - اميره عبد النعيم منشاوى احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    358569   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2004 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

298 - غزلن بن اسماع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    247878   وتم ايداعه بتاريخ    1987-08-08 

برقم ايداع   11497 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

299 - رنا علء الدين مصطفى حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    247878   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-1987 برقم ايداع   11497 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

300 - على عصام على رضوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    342141   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2001 برقم ايداع   18778 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  خرج واستلم كطافة حقوقة

301 - عصام على رضوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    342141   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2001 برقم ايداع   18778 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  الدارة والتوقيع لعصام على 

رضوان على واحمد عصام على رضوان مجتمعين او منفردين وذلك في حدود غرض الشركة ومباشرة نشاطها 

وتحقيق اهدافها

302 - تاليا محمد علي محمود احمد عبدالحليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    395801   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   10590 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

303 - شيماء نبيل فرج  ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    395801   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   10590 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

304 - ماجده نبيل فرج خفاجه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    395801   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   10590 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

للطرف الول المتضامن ) ماجده نبيل فرج( منفرده ولهما حق فتح حسابات بالبنوك والقتراض منها واجراء 

التسهيلت البنكيه وكافه التعاملت المصرفيه ولها حق البيع والرهن والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه وغيرها 

من الجهات وكل ذلك لتحقيق اغراض الشركه دون غيرها ويحق لها عمل توكيل بالداره والتوقيع للطراف 

الخري

305 - حسن عصام حسن علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    260411   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-1990 برقم ايداع   203 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  يمثل رئيس مجلس الداره او 

الرئيس التنفيذي الشركه امام القضاه

306 - سيد على سيد على عبدالرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    399402   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   9469 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

307 - ايمان سعيد محمد احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399402   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   9469 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  
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308 - طارق صلح الدين محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399402   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   9469 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

309 - ابراهيم على سيد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399402   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   9469 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتكون 

موكوله للطرف الول / ابراهيم علي سيد منفردا

310 - سيد مهدي السيد زيدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    393469   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2011 برقم ايداع   11641 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

311 - مصطفي عبدالغفار محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    393469   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2011 برقم ايداع   11641 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

312 - محمد ابو بكر محمد عبد الظاهر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    425451   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   22792 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

313 - امل ابراهيم الدسوقى محمد البنا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    425451   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   22792 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للسيدة / امل ابراهيم الدسوقى محمد البنا والسيد / 

محمد ابو بكر محمد الظاهر مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة

314 - محمد عبدالمعطي عبدالباقي ابراهيم طلحه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    427557   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-06-2019 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع 

للمتضامنين محمد عبد المعطي وضياء الدين محمد وصبري صالح مدبولي  -منفردين ولهم في ذلك اوسع السلطات 

للتعامل باسم الشركه بما فيها التوقيع علي الشيكات والتعامل مع البنوك وتمثيل الشركه في علقتها مع الغير

315 - ضياء الدين محمد جبر احمد زريق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    427557   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2019 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

316 - صبري صالح مدبولي محمد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    427557   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

317 - هيثم عبد المعطى عبد الباقى طلحه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    427557   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

318 - علء محمد جبر احمد زريق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    427557   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

319 - عبدالرحمن محمد حسن محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    435281   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   25451 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين الستاذ/ حماده فهمي عبدالسلم , والستاذ / 

عبدالرحمن محمد حسن محمد , ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة

320 - بيتر مراد حنس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    293956   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1996 برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  تعديل صفه الشريك / بيتر مراد 

حنس من شريك موصي الي شريك متضامن

321 - مرفت لويز قلدس صليب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    293956   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1996 برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليكون 

للشريكين / مرفت لويز قلدس والشريك بيتر مراد حنس مجتمعين او منفردين اما في حاله البيع والرهن يشترط 

الموافقه الكتابيه لطراف الشركه جميعا

322 - جانيس مراد حنس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    293956   وتم ايداعه بتاريخ    1996-02-07 

برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

323 - مراد حنس نعام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    293956   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1996 برقم 

ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  خرج للوفاه
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324 - عمر هشام سعد زعلول على المنصورى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    375904   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2006 برقم ايداع   5527 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

325 - صبرى فؤاد على ابوحسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    392026   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2011 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  الدارة والتوقيع للطرف المتضامن 

السيد / صبرى فؤاد على ابو حسين منفردا فى فى  تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والتعامل مع وزارة السياحة , والسجل التجارى , والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء بأسم الشركة وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وتــوكيل الغير ) 

منفردا  ( .   2( أما فى حالة البيع والرهن والتصرف فيكون من حق الشركاء جميعا  )مجتمعين( ول يجوز لحد 

الشركاء النفراد بهذه الخصوصية / خروج الطرف الثالث السيد / أسعد بن سعيد بن على محضر من الشركة 

واستلمه كافـة حقوقه وأرباحه من الشركة ول يجوز لـه حاليا  أو مستقبل   مطالبة الشركــة بأى حقوق أو التزامات 

ويعتبر توقيعه بمثابة مخالصــة بكافـة حقوقه الماليــة من رأسمال 0

326 - ياسر بن اسعد بن سعيد محضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    392026   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2011 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

327 - كريم محمد ابراهيم الحسينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    417731   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   21847 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشركاء جمبعا احمد كرم غالى شحاته وشريف مجدى حسين حسنين وكريم محمد ابراهيم الحسينى مجتمعين او 

منفردين ولهم حجق التوقيع امام البنوك والجمارك وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق البيع والشراء 

والصول ول يجوز اى من الشركاء استخدام السمه التجاريه للشسركة فى اى معاملت ل تخص الشركة او 

استخدام مطبوعات الشركة فى غير اغراضها المحددة بالعقد ولتحقيق اهدافها

328 - هيثم فايز حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-30 

برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  دخول السيد / هيثم فايز حسن صادق )شريك 

متضامن(-يكون حق ا?داره والتوقيع للشريك المتضامن السيد / هيثم فايز حسن صادق - منفردا وهذه ا?داره مطلقه 

? حدود لها وله الحق في تمثيل الشركه امام كافه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه والغير حكوميه 

والوزارات وا?فراد والمحاكم والقطاع العام وقطاع ا?عمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وخ?فه وله حق التوقيع 

نيابه عن الشركه علي العقود ا?بتدائية والنهائية وعقود القرض والرهن وشراء اصول وممتلكات الشركه والتعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وله 

حق دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات ا?ذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعام?ت الشركه بالنقد او با?جل وكل مايلزم لتحقيق غرض الشركه وله الحق في توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر

329 - اشرف احمد الحفناوى السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه
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340 - سلمة صفوت احمد عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح للسيد/ جمعه صفوت احمد عبدالرحمن , و السيد/ سلمة صفوت أحمد عبد الرحمن مجتمعين او منفردين 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية و التحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل 

الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع 

الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك وإبرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء و بيع كافة أنواع 

الراضى و العقارات و السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والمنقولت و الصول الثابتة بكافة 

أنواعها بإسم الشركة ولصالحها وكذلك فتح الحسابات بإسم الشركة و إيداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة 

والتوقيع على الشيكات وفى إستلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من و إلى الجهات الحكومية وغير 

الحكومية ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن و إبرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت 

التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي والتوقيع على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى 

بعض او كل ما ذكر.   ول يحق لى شريك أن يبيع حصته أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء  منها للغير أو أن 

ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها إل بموافقة كتابية من باقى الشركاء.

341 - محمد حماد ناصف حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

342 - مبروك شبل سايرداير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    354719   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2003 برقم ايداع   13042 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للطرفين 

المتضامنين الول والثاني مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات في التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية وكافة البنوك وفي فتح الحسابات  والعتمادات باسم الشركة وكافة عمليات البيع والشراء والتوقيع على 

عقود الحيازي والتجاري وكذلك اضافة انه للشركاء المتضامنين الول والثاني التوقيع مجتمعين او منفردين التوقيع 

امام كافة الجهات الرسمية والبنوك والقتراض والرهن باسم الشركة ثالثا : رفع الولية عن شريك موصي مذكور 

بالعقد

343 - احمد سعد احمد ابو جبل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن احمد سعد احمد ابو جبل )منفردا(

344 - عبير محمد رفعت محمد عبد العزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

345 - حبيبه احمد محمد احمد ابو جبل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

346 - يوسف احمد محمد ابو جبل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

347 - محمد احمد محمد ابوجبل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

348 - امانى محمد احمد ابو جبل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    100647   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1959 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خرجت للوفاة

349 - كيرلس مينا نبيه وجدي عزمي حنا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  
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350 - مارلي مينا نبيه وجدي عزمي حنا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

351 - نبية وجدى عزمى حنا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

352 - لول وليم كامل عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

353 - ميرال نبيه وجدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    2009-12-20 

برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خرجت  واستلمت كافه حقوقها

354 - مينا نبيه وجدي عزمي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    389461   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   18881 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  الارة الوتوقيع :- للمتضامن 

مينا نبية وجدي منفردا وذللك في كل ما يتعلق بادارة العمال الشركة ولصالحها بما في ذلك التوقيع علي كافة 

العقود و المحرارات و التعامل باسم الشركة ولصالحها امام الغير اي كان ولة حق التوقيع عن الشركة امام مكاتب 

الشهر العقاري  والتعامل باسم الشركة امام الغير اي كان وتعين وفصل العمالة وتحديد اجورهم وكذلك لة الحق في 

القتراض و الرهن وشراء وبيع الصول الثابتة و المنقولة و السيارات باسم الشركة وفيما يتعلق بتعاملت الشركة 

المادية وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع علي الشيكات و الحصول علي التسهلت الئتمانية وفتح العتمادات 

المستندية و فتح واغلق الحسابات بالبنكية وكافة عقود  ولة الحق في توكيل تاغير في كل او بعض حقوقة في 

ذللك

355 - خالد احمد محمد عبد ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    397983   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   12677 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

356 - احمد محمد عبدا محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    397983   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   12677 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع - احمد محمد 

عبدا محمد منفردا وله الداره والتوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله حق في فتح 

الحسابات باسم الشركه في البنوك وله الحق السحب واليداع من البنوك وله حق اجراء كافه العقود والمعاملت 

الداخله ضمن غرض الشركه وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل كافه السندات الذنيه التجاريه وتوقيع 

الشيكات وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وله حق التوقيع 

علي عقود الشراء لكافه اصول الثابته والمنقوله والراضي والعقارات امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق 

ومكاتبها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

357 - فادى سمير سعد بولس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    433219   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16630 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

موكله للطرف الول الشريك المتضامن السيد / فادى سمير سعد فقط

358 - اندرو نبيل بطرس سوس صليب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    433219   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2021 برقم ايداع   16630 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقة

359 - جرجس  تادرس عبدالملك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    271234   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1992 برقم ايداع   3013 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

360 - تادرس جرجس تادرس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    271234   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1992 برقم ايداع   3013 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  تعديل صفه السيد تادرس جرجس 

من شريك موصي الي شريك متضامن
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361 - ايهاب سليمان يوسف سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    271234   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1992 برقم ايداع   3013 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح 

اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله فقط للشريك المتضامن السيد / ايهاب سليمان يوسف له وحده وله جميع 

الصلحيات لتحقيق غرض الشركه علي ان تكون التي تصدر عنه بعنوان الشركه لصلحها وضمن اغراضها 

والتجاوز راسمالها ويكون مسؤل مسئوليه و فرديه عن اي اعمال او صفقات يبرمها تزيد عن راسمال الشركه 

المدفوع وتغير من الن انه ل يجوز له ترتيب ايه حقوق ايا كان نوعها ليه جهه شخصيه او اعتباريه علي مقر 

الشركه انه ل يجوز لمدير الشركه المساس بمقر الشركه او  اجرا قروض او رهن نهائها كما يكون مدير الشركه 

الشريك المتضامن السيد / ايهاب سليمان يوسف مسؤل بشخصه فقط امام كافه الجهزه والوزارات وكافه انواعها 

والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه ومصلحه الدمغه والموازين عند اي مخالفات قانونيه وكافه انواعها قد تحث 

نتيجه لداريه للشركه

362 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    382082   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   4352 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

363 - وسيم محمد عبدا ابراهيم الزرو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    400815   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

364 - احمد كمال محمد عبدالحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    400815   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء على ان يكون حق 

الدارة والتوقيع للسيد / احمد كمال محمد عبد الحميد والسيد / وسيم محمد عبد ا ابراهيم الزرو مجتمعين و لهم 

مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و الهيئات 

والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك لهم مجتمعين حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف حق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها ,  وكذلك لهم مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها  , و لهم مجتمعين 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل مع الدارة العامة للمرور للشريكين المتضامنين مجتمعين

365 - مدحت محمد محمد سليمان الشويحى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    433213   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2021 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقة

366 - ياسمين محسن سليمان محمد الشويحى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    433213   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2021 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت 

كافة حقوقها

375 - عبد العاطي ابراهيم علي عبد العاطي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقة

376 - حسن ابراهيم علي عبد العاطي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

377 - حسين ابراهيم علي عبد العاطي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

378 - على ابراهيم على عبد العاطى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة
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379 - الشيماء محمد فرج محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

380 - رضا محمد عبدالعزيز  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    390128   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2010 برقم ايداع   6399 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح 

الداره والتوقيع للشريك المتضامن / رضا محمد عبدالعزيز طلبه منفردا

367 - ابراهيم محمد ابراهيم رضوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    433213   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك كافه السلطات لتحقيق اغراض الشركه من معاملت والخاصه 

بالشركه ولهم الحق في التوقيع نيابه عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص والجهات الرسميه بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكل كذلك باسم الشركه ولصالحهم وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

368 - محمد نادى سيد عويس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    364626   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2004 برقم ايداع   21250 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

369 - محمد احمد محمد البرجيسي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    364626   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2004 برقم ايداع   21250 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ادارة 

الشركة وحق التوقيع عنها يكون للشريك المتضامن محمد احمد محمد البرجيسى منفردا بشرط ان تكون العمال 

الصادرة منه باسم الشركة ولتحقيق اغراضها ويمثل الشريك الشركة امام القضاء ومصلحة الشهر العقارى وله 

منفردا حق التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات    الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص 

وقطاع العمال بكافة اشكالهم وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحبا  وإيداعا  والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ 

وتحويل وتسديد كافة السندات وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

370 - ياسر صبحى امبابى محمود  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    288548   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   5455 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعيين السيد / ياسر صبحي 

امبابي محمود مدير غير شريك
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371 - ياسمين الفرماوى عبد الرحمن العيسوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    288548   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-04-1995 برقم ايداع   5455 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع لتصبح / موكوله لكل من السيده / ياسمين الفرماوي عبد الرحمن العيسوي )شريكه متضامنه ( والسيد 

ياسر صبحي امبابي محمود مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بما في ذلك من حق 

التعامل مع البنوك من سحب وايداع وصرف الشيكات والذونات والحوالت وتحصيل المبالغ المستحقه للشركاء 

ولهما حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والخاص ووحدات المرور 

بادارتها المختلفه والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والتامينات الجتماعيه ومصلحه الشهر العقاري 

ومكاتبها وماموريتها وكافه اجهزه وهيئات وزاره النقل ووزاره السكان والمرافق وهيئه المجتمعات الجديده 

ومديريات الطرق ووالنقل بالمحافظات المختلفه والشركه المصريه للتعدين واستغلل واداره المحاجر ووزاره 

الدفاع بكافه هيئاتها بما فيها هيئه عمليات القوات المسلحه ومناطقها والتوقيع علي العقود بكافه انواعها امام كل 

الجهات المدنيه والعسكريه وتمثيل الشركه في المناقصات والمزايدات ولهما الحق في تقديم واستلم جميع 

المستندات بالنيابه عن الشركه ولهما ايضا  الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما يتعلق بالشركه -  

للسيده / ياسمين الفرماوي عبد الرحمن العيسوي ) الشريكه المتضامنه ( - منفرده - الحق في القتراض والرهن 

وفي بيع اصول الشركه سواء المنقولت ) السيارات والمعدات ( والعقارات للنفس وللغير - ولها الحق في اضافه 

فروع اخري للشركه سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او في الخارج طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك ولها 

ايضا الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر فيما يتعلق بالشركه

372 - احمد صلح محمد جمال  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    348973   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2002 برقم ايداع   17133 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح / 

للسيد احمد صلح محمد جمال وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه وحق التمثيل امام البنوك التوقيع علي 

الشيكات والسحب واليداع

373 - رانيا ابراهيم محمد احمد الشرقاوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    348973   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2002 برقم ايداع   17133 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل صفه السيده / رانيا 

ابراهيم محمد من شريكه متضامنه الي شريكه موصيه

374 - محمد ابراهيم علي عبد العاطي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369916   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  حق الدارة للشريك الثانى 

المتضامن السيد / محمد ابراهيم على عبد العاطى منفردا ودون سواه وله حق التعامل باسم الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وحق تمثيلها امام كافة البنوك

385 - محمد عبد الفتاح ابو الفتوح  الشافعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434499   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-04-2022 برقم ايداع   7270 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل بند الداره 

والتوقيع ليصبح من حق الطرف الول / محمد عبدالفتاح ابو الفتوح مدير وشريك متضامن والطرف الثالث/ 

عبدالعظيم عبدالعزيز عبد العظيم مدير وشريك متضامن مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر 

منهما لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان اي تصرفات قانوني من رهن او بيع عقار 

الشركه او الحصول علي قرض فيجب ان تصدر من جميع الشركاء

386 - حازم السيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   7413 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

387 - محمود احمد ابو ضيف عمر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   7413 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل صفه الشريك محمود احمد 

ابو ضيف الي متضامن
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388 - احمد محمد محمود بخواجي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   7413 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتصبح لكافه الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه في التوقيع وتمثيل الشركه 

امام كافه الجهات الحكوميه والغير الحكوميه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه بعنوان الشركه وضمن 

اغراضها وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

389 - تغريد احمد اسماعيل مصطفي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    352546   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2003 برقم ايداع   6149 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع للشريكه 

المتضامنه تغريد احمد اسماعيل مصطفي منفرده لها حق البيع للنفس والغير وله الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكره سلفا

390 - ايمن مكرم ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    403313   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   14283 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

391 - رؤوف عبده تاوضروس عطيه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    403313   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   14283 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

392 - سامح ادوار صليب شحاته  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    403313   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   14283 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / للطرفين الثاني والرابع ماجد جميل عطيه 2-سامح ادوار صليب مجتمعين او منفردين بشرط ان يكون 

ضمن اغراض الشركه ولهم كافه الصلحيات في البيع والرهن والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك وهيه الرقابه علي الصادرات والواردات ولهما حق تفويض وتوكيل الغير في 

بعض او كل ماذكر من ضمن الصلحيات علي انه في حاله بيع اصول من الشركه وعقد قروض من البنوك او 

ترتيب اي حق عيني علي الشركه فانه يلزم ان يتم التوقيع من جميع الشركاء مجتمعين فقط

393 - عادل مصطفى محمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    414273   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   8446 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

394 - اسامه وليم شهات ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    414273   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   8446 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  الدارة والتوقيع:  الدارة موكلة 

للشريك المتضامن فقط دون الموصي, ويكون التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن فقط وله 

كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركة على أن تكون العمال التي تصدر منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

أغراضها, وله حق التوقيع والتعامل وإبرام كافة العقود و المشارطات مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل؛  و له حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها؛  وكذلك له 

الحق في التوقيع على عقود شراء الصول العقارية و المنقولة باسم الشركة ولصالحها. ويحق له اتخاذ كافة 

الجراءات التي يرى أنه لزمة لتسيير الشركة وأعمالها دون تدخل من الشريك الموصين, وله حق توكيل أو 

تبقى كافة بنود العقد كما هي. تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  5-

395 - طاهر محمد متولى الخطيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    434916   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2014 برقم ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

396 - احمد محمد متولى الخطيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    434916   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2014 برقم ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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397 - عصام الدين محمد حسن محمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    434916   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2014 برقم ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  الدارة والتوقيع : الرسمية 

للشريك المتضامن  السيد / عصام الدين  محمد حسن محمد  منفردا  وكذلك  حق  التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والعقود بكافة انواعها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بماعملت الشركة بالنقد او الجل  وكذلك  

له حق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك اما حق القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وله حق توكيل الغير فى كل او بعض  ما ذكر .مع بقاء السيد / السعيد محمد متولى طه  مديرا مسئول من الناحية 

السياحية

398 - سمير حنفي ابراهيم خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399839   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2014 برقم ايداع   13010 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين سمير حنفي ابراهيم خليل , عبير زكى حسين عبدالسلم مجتمعين او منفردين ولهم الحق 

مجتمعين او منفردين في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة والقتراض والرهن واستصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير وكافة المعاملت البنكية وكذلك لهم الحق مجتمعين او 

منفردين في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة بكافه انواعها وممتلكاتها العقارية 

بكافه انواعها والسيارات بكافه انواعها والمنقولت بأنواعها باسم الشركة ولصالحها.

399 - احمد محمد سعد محمد حسين حامد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    290121   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-1995 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  تخارج كل من السيد 

/ محمد سعد محمد حسين حامد – الشريك المتضامن - واستلمه لكافة حقوقه السيد / احمد محمد سعد محمد حسين 

حامد – الشريك المتضامن - واستلمه لكافة حقوقه السيدة / زكية ابراهيم غريب البشاوى – الشريكة الموصية - 

واستلمها لكافة حقوقها السيد / محمد محمد سعد – الشريك الوصي -  واستلمه لكافة حقوقه

400 - الفريد ريمون الفريد فوزى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    290121   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-1995 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح كالتالي : للسيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – منفردا –  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات المرور 

وكذلك حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي القضائية المقامة من أو 

ضد الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي 

القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز 

الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات التحكيم المحلية والدولية وله حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي البنوك 

والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول الوراق المالية أمام شركات تداول 

الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع وشراء السيارات والتوقيع علي عقود 

بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

401 - مرفت مسعد ابراهيم عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    290121   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-1995 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  
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402 - لفينيا الفريد ريمون فوزى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    290121   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-1995 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  قاصر

403 - لوسيندا الفريد ريمون الفريد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    290121   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-1995 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  قاصر

404 - احمد محسن احمد رحمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    292265   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1995 برقم ايداع   16719 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

405 - حبيبه احمد محسن رحمى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    292265   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1995 برقم ايداع   16719 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

406 - حل احمد محسن رحمى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    292265   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1995 برقم ايداع   16719 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

407 - معز محمد السيد كيوان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    366131   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2005 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

408 - محمد محمد السيد كيوان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    366131   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2005 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

409 - محمد السيد على كيوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    366131   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2005 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  اداره الشركه وحق التوقيع عنها 

موكوله للطرف الثالث الشريك المتضامن المهندس / محمد السيد علي كيوانمنفردا في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم 

ايضا كافه السلطات اللزمه لتحقيق اغراض الشركه علي ان تكون العمال التي تصدر عنهم بعنوان الشركه 

وضمن اغراضها وله الحق في فتح وغلق الحسابات بالبنوك والسحب واليداع والسحب علي المكشوف ولهم الحق 

في التوقيع علي العقود  التجاريه والمشارطات والصفقات والمحررات التي تخص الشركه وتمثيلها امام جميع 

المحاكم والشركات العامه والخاصه والضرائب والتامينات والسجل التجاري وله الحق في البيع للصول الثابته او 

المقفوله والقرض والرهن وله الحق في ابرام جميع العقود  والصفقات والمشارطات مع جميع الجهات المتعلقه 

بالشركه وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

410 - طارق محمد محمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    366131   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2005 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

411 - احلم محمد احمد حزين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    430193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   10950 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

412 - احمد محمد فوزى محمد ابراهيم حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    430193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   10950 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

للشريكين المتضامنين السيد / محمد عبد السلم يوسف الشامى والسيد / احمد محمد فوزى محمد ابراهيم حماد 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير 

الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء للصول و الممتلكات العقارية و الراضى و السيارات باسم و لصالح الشركه و لهم الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما لهما الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف فى اليداع والسحب 

والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان وللشريكين 

مجتمعين فقط حق القتراض من البنوك و الرهن و البيع للصول و الممتلكات العقارية و الراضى و السيارات 

باسم و لصالح الشركه و لمصلحتها و ضمن اغراضها كما لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

413 - جاد الرب خلف ربيعى محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرج للوفاة
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414 - عبد ا عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

415 - تيسير عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

416 - عبير عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

417 - اسراء جاد الرب خلف ربيعى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

418 - ميار عبد الغنى خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

419 - اسلم جاد الرب خلف ربيعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا

420 - انس جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

421 - محمد جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

422 - عبد ا جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

423 - احمد جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

424 - عبد الرحمن جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

425 - عل جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

426 - تفاحه محمد احمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

427 - ايناس جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

428 - منه ا جاد الرب خلف ربيعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

429 - بخيته على احمد عبد الكريم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

430 - فهد عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-24 

برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

431 - مؤمن  عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

432 - محمد عيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

433 - عيد محمود محمد محمد احمد النجار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    359087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   4932 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

434 - عزيزة محمود شعبان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    387350   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها
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435 - دعاء محمود شعبان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    387350   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

436 - صابرين محمود شعبان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    387350   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

437 - محمد محمود شعبان محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    387350   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل صفة السيد/ محمد محمود 

شعبان محمود من شريك متضامن ليصبح شريك موصي

438 - اميمه عبد الحميد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    387350   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   12210 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / للطرف الول الشريك المتضامن / اميمة عبدالحميد احمد محمود ولها حق التوقيع عن الشركة ولها في 

تحقيق ذلك اتخاذ كافة العمال واوسع السلطات اللزمة لدارة المنشاة وتمثيلها امام الجهات الحكومية ومنشات 

القطاع العام والخاص والهيئات الخرى ولها ايضا حق التعامل باسم الشركه مع البنوك المختلفه او التصرف بالبيع 

او الشراء او رهن الصول وكل ما يمثل الشركه ماليا و قانونيا و امام القضاء وله الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

439 - هانىء محمد المهدي محمد الطاهر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    390755   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   12162 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل صفه الشريك المتضامن 

السيد/ هانئ محمد المهدي محمد الطاهر الى شريك موصي بدل من شريك متضامن

440 - احمد شعبان احمد مبروك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    390755   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   12162 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج الشريك / احمد شعبان 

احمد واستلم كافة حقوقه

441 - احمد هانئ محمد المهدي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    390755   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   12162 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  دخول شريكين متضامنين جدد 

وهم - احمد هانئ محمد المهدي - وهاني محمود طه زهيري

442 - هانى محمود طه زهيرى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    390755   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2010 برقم ايداع   12162 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن 

الشركه للشريكين المتضامنين السيد / احمد هانئ محمد المهدي محمد - والسيد/ هاني محمود طه زهيري مجتمعين 

او منفردين او من ينوب عنهما قانونا على ان يكون توقيعهما بعنوان الشركة ولتحقيق الغرض المحدد لها . أما 

اعمال التصرف التي تمس اصول الشركه من بيع او شراء او تقرير حق اصلي عيني او تبعي فل تنفذ البتوقيع 

جميع الشركاء او من ينوب عنهم قانونا
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تجديد افراد

1 - احمد نصار محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201928   قيدت فى   24-02-1980 برقم ايداع    

3221 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

2 - وحيد عبد القادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216666   قيدت فى   08-02-1982 برقم ايداع    

2418 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

3 - شفيق عوض ا شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   253650   قيدت فى   19-02-2015 برقم ايداع    

2523 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

4 - شفيق عوض ا شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   253650   قيدت فى   19-06-1993 برقم ايداع    

7808 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-18

5 - شفيق عوض ا شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   253650   قيدت فى   17-10-1989 برقم ايداع    

12944 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-16

6 - نهي احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   255523   قيدت فى   26-01-1989 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

7 - الجعفري للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325996   قيدت فى   22-09-1999 برقم ايداع    

17555 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-21

8 - ايهاب صبحى مينا حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349804   قيدت فى   11-11-2002 برقم ايداع    

19735 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

9 - ماهر ايليا سعد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367647   قيدت فى   18-04-2005 برقم ايداع    

7453 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

10 - مروه محمد رضا عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   373429   قيدت فى   11-12-2005 برقم 

ايداع    23554 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-10

11 - عمرو ابو ليله حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375029   قيدت فى   19-02-2006 برقم ايداع    

2970 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

12 - محمد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384422   قيدت فى   18-04-2007 برقم ايداع    

6397 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

13 - منال محمد محمود سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394109   قيدت فى   07-12-2011 برقم ايداع    

16630 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

14 - عيد احمد حسن مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394210   قيدت فى   22-12-2011 برقم ايداع    

17587 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

15 - جورج فؤاد يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409172   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

15343 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

16 - محروس فاروق لطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409306   قيدت فى   09-08-2016 برقم 

ايداع    15866 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

17 - بيشوى ماهر زكى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414938   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

10850 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

18 - محمد مجدى صبحى رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416467   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    

18018 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

19 - مارجريت متشو فارس داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417229   قيدت فى   19-10-2017 برقم 

ايداع    20026 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18
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20 - مينا بدر تقى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419297   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

21 - محمد سيد انور محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419306   قيدت فى   24-01-2018 برقم 

ايداع    1534 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

22 - ايهاب معوض السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419325   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

23 - ابتسام فتوح عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419654   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

2814 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

24 - جرجس يوسف سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241778   قيدت فى   30-07-1986 برقم ايداع    

8998 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

25 - عبد الحكيم عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272367   قيدت فى   27-05-1992 برقم ايداع    

7190 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

26 - عاصم اسماعيل محمد اسماعيل التركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314403   قيدت فى   

27-04-2003 برقم ايداع    7029 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-26

27 - عاصم اسماعيل محمد اسماعيل التركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314403   قيدت فى   

21-06-2010 برقم ايداع    9753 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-20

28 - عاصم اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314403   قيدت فى   21-06-2010 برقم 

ايداع    9754 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

29 - عبير محمود علي عبده محمدبابا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314446   قيدت فى   13-06-1998 برقم 

ايداع    10224 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-12

30 - محمد خليل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350704   قيدت فى   05-01-2003 برقم ايداع    180 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04

31 - مفروشات عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351011   قيدت فى   19-01-2003 برقم ايداع    1111 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

32 - احمد حسن حسين عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371226   قيدت فى   05-09-2005 برقم 

ايداع    17326 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

33 - جورج صبحي ابراهيم خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376358   قيدت فى   2006-04-09 

برقم ايداع    7010 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

34 - ابراهيم عبده محمد البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385505   قيدت فى   02-10-2007 برقم ايداع    

15479 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

35 - سمير عبده محمد البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385506   قيدت فى   02-10-2007 برقم ايداع    

15480 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

36 - احمد عبده محمد البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385507   قيدت فى   02-10-2007 برقم ايداع    

15481 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

37 - اسامه حسين مجاهد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396725   قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

38 - جيهان سالم محمد عكاشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407598   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

9062 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

39 - جيهان سالم محمد عكاشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407598   قيدت فى   12-05-2016 برقم ايداع    

1965660 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11
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40 - محمد عصام زين الدين الخادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410234   قيدت فى   05-10-2016 برقم 

ايداع    19275 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

41 - حامد رزق حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412174   قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

42 - احمد ابراهيم محى الدين العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418161   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    23497 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

43 - عمرو محمد كمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418491   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

24923 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

44 - وائل حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419452   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

2111 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

45 - فيكتور لبيب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271126   قيدت فى   16-02-1992 برقم ايداع    2616 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

46 - السيد كامل عبدا غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294225   قيدت فى   02-03-1996 برقم ايداع    

2946 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

47 - عماد عنتر ابوالفتوح ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294252   قيدت فى   05-03-1996 برقم 

ايداع    3086 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

48 - مؤسسه عصام فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302795   قيدت فى   12-03-1997 برقم ايداع    

4690 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

49 - مركز الليثي للنظارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303065   قيدت فى   22-03-1997 برقم ايداع    

5500 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

50 - نظارات عادل فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   322058   قيدت فى   28-04-1999 برقم ايداع    

7005 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

51 - اميل حسني حنا بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351390   قيدت فى   05-02-2003 برقم ايداع    

2270 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

52 - منسيه عباس احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   364607   قيدت فى   11-12-2004 برقم ايداع    

21192 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

53 - محمد عبد العزيز محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371406   قيدت فى   13-09-2005 برقم 

ايداع    17878 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

54 - هدى عبد العزيز عبد السلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384264   قيدت فى   2007-03-21 

برقم ايداع    4818 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

55 - رفيق ظريف جندى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391393   قيدت فى   21-10-2010 برقم ايداع    

16146 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

56 - حمدى همام احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396141   قيدت فى   03-10-2012 برقم ايداع    

13214 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

57 - هانى جاد موسى جلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396674   قيدت فى   10-01-2013 برقم ايداع    

368 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

58 - معتز احمد عبد النبى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404835   قيدت فى   31-12-2015 برقم ايداع    

19075 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

59 - مصطفى على محمود عبد المعز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407037   قيدت فى   10-04-2016 برقم 

ايداع    7309 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

60 - شريف وجدى سعد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409411   قيدت فى   15-08-2016 برقم 

ايداع    16301 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14
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61 - عبدالفتاح على محمد يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410916   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

21688 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

62 - احمد امين محمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411303   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

23112 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

63 - كريم عبد المنعم عبد المنعم راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411484   قيدت فى   2016-12-05 

برقم ايداع    23756 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

64 - محمد احمد السيد على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415410   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

12710 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

65 - الطاهر حسن الطاهر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417588   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

21357 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

66 - عبد الناصر طايع حمدان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418153   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    23459 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

67 - احمد حلمى عبد الباقى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418520   قيدت فى   19-12-2017 برقم 

ايداع    25023 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

68 - عبد السلم احمد عبد الحميد قطقاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418555   قيدت فى   2017-12-20 

برقم ايداع    25127 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

69 - محمود خيرى محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418634   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    25443 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

70 - طارق خالد مراد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419718   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

3074 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

71 - أحمد يوسف أحمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   435477   قيدت فى   14-03-2016 برقم ايداع    

1965658 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

72 - نبيل ولسن سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204098   قيدت فى   05-06-1980 برقم ايداع    

9093 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

73 - جميل مسعد بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214564   قيدت فى   14-11-1981 برقم ايداع    

21966 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

74 - سعيد امام شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   255522   قيدت فى   26-01-1989 برقم ايداع    1309 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

75 - عبدالمحسن محمد عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   291076   قيدت فى   09-09-1995 برقم 

ايداع    13172 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

76 - احمد عبدالحفيظ عبدالعزيز خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341840   قيدت فى   2001-10-02 

برقم ايداع    17796 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

77 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347976   قيدت فى   14-08-2002 برقم ايداع    

14099 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

78 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347976   قيدت فى   04-12-2006 برقم ايداع    

1811160 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

79 - اوتو انس حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347976   قيدت فى   04-12-2006 برقم ايداع    

1811161 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

80 - حقي حسين عبد الحميد الذهبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349637   قيدت فى   03-11-2002 برقم 

ايداع    19259 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

81 - هانى محمد عليوه البطاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351174   قيدت فى   26-01-2003 برقم ايداع    

1617 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-25
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82 - حسام محمد ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381690   قيدت فى   02-10-2006 برقم ايداع    

21417 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

83 - البرت نجيب رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395962   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

11708 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

84 - باسم جمال فهمى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403736   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

15586 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

85 - حسين محمد حسن محمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403894   قيدت فى   17-11-2015 برقم 

ايداع    16047 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-16

86 - ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405063   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    647 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

87 - محمد السيد محمد مسلم الزريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412594   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    2405 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

88 - محمد فايز دهشان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414349   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

8731 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

89 - ناصر محمد السيد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415708   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

14015 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

90 - محمد ابراهيم محى الدين العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418163   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    23499 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

91 - سعيد حلمى عبدالرؤوف البارودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418858   قيدت فى   2018-01-02 

برقم ايداع    90 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

92 - سليمان اوتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419173   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    1089 وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

93 - محمد احمد حسنى ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   435499   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    1000023 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

94 - شوقي نصحي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152513   قيدت فى   26-09-1972 برقم ايداع    

6454 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

95 - احمد حماده احمد شيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   259819   قيدت فى   26-11-1989 برقم ايداع    

14827 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

96 - سمير روؤف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   260668   قيدت فى   21-01-1990 برقم ايداع    

1079 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

97 - كرامه العزب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274883   قيدت فى   29-11-1992 برقم ايداع    

15345 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

98 - ابراهيم يوسف حسان الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310447   قيدت فى   23-12-1997 برقم 

ايداع    25801 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

99 - صيدليه  اشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343315   قيدت فى   24-12-2001 برقم ايداع    

22661 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

100 - حمزه ابراهيم مصطفى سيف النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349256   قيدت فى   2002-10-15 

برقم ايداع    18032 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

101 - محمود حسني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   364950   قيدت فى   25-12-2004 برقم ايداع    

22270 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

102 - محمد مصطفى محمود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387809   قيدت فى   16-12-2008 برقم 

ايداع    17475 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-15
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103 - محمد على حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394447   قيدت فى   10-01-2012 برقم ايداع    

552 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

104 - محمد احمد محمد كشاف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395206   قيدت فى   22-04-2012 برقم ايداع    

6181 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

105 - محمد حمدى محمد الضاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396417   قيدت فى   28-11-2012 برقم 

ايداع    15545 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

106 - رامى مهنى احمد مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400955   قيدت فى   21-01-2015 برقم ايداع    

1033 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

107 - محمد ابراهيم مسيل المنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404929   قيدت فى   06-01-2016 برقم 

ايداع    254 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

108 - ابو زيد معتمد عبد الله عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412451   قيدت فى   2017-01-31 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

109 - جبر قطبابراهيم جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413425   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

5312 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

110 - عل كامل ابراهيم بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414543   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

9440 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

111 - معتز محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416016   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

15684 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

112 - ساميه عبد التواب محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416726   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    19197 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

113 - سامى عبدالحميد زين الدين زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419303   قيدت فى   

23-01-2018 برقم ايداع    1520 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-22

114 - مصطفي عبدالحميد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124668   قيدت فى   14-12-1964 برقم 

ايداع    12531 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

115 - عمر حنفي عمر للدوات الموسيقيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236301   قيدت فى   1985-06-12 

برقم ايداع    7691 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-11

116 - حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303571   قيدت فى   08-04-1997 برقم ايداع    

6968 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

117 - مني نظير كامل قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349952   قيدت فى   18-11-2002 برقم ايداع    

20152 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

118 - عبدالغنى محمد الدمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350326   قيدت فى   15-12-2002 برقم ايداع    

21338 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-14

119 - مدحت عبد الخالق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354495   قيدت فى   22-07-2003 برقم ايداع    

12370 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

120 - احمد محمد فتحي احمد احمد البربري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382050   قيدت فى   

18-10-2006 برقم ايداع    22516 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-17

121 - اسامة حسنى عزب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384999   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

11164 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

122 - اسماعيل احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385294   قيدت فى   28-08-2007 برقم 

ايداع    13921 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27
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123 - نبيل فوزى رياض داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393754   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

14035 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

124 - وليد سيد احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397096   قيدت فى   27-03-2013 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-26

125 - زين العابدين راتب محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405907   قيدت فى   18-02-2016 برقم 

ايداع    3324 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

126 - حسام مصطفى مصطفى السلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406084   قيدت فى   2016-02-25 

برقم ايداع    3868 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

127 - احمد محمد السيد احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412024   قيدت فى   04-01-2017 برقم 

ايداع    303 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

128 - كيرلس داود سعيد مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417827   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

22239 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

129 - نبيل فوزى رياض داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418752   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

25859 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

130 - صبرى جمال فرج عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419163   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    1056 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

131 - طارق ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419939   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

3887 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

132 - ايمن فوزى زكرى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   420125   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    4535 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

133 - مؤسسة جرجور للتكنولوجيا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158229   قيدت فى   12-08-2015 برقم 

ايداع    10659 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

134 - عبدالوهاب دندراوي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220727   قيدت فى   11-09-1982 برقم 

ايداع    14274 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

135 - سيد مصطفي سيد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223359   قيدت فى   07-02-1983 برقم ايداع    

2380 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

136 - ابو القاسم عبدالحليم عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   338590   قيدت فى   06-05-2001 برقم 

ايداع    7088 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-05

137 - احمد السيد حامد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355471   قيدت فى   09-09-2003 برقم ايداع    

15209 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-08

138 - زكريا محمد يحيى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372081   قيدت فى   30-04-2006 برقم ايداع    

8582 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-29

139 - زكريا محمد يحيي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372081   قيدت فى   10-10-2005 برقم ايداع    

19723 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

140 - اسماعيل فتحي زيدان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377657   قيدت فى   05-07-2006 برقم 

ايداع    10372 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

141 - سيد سيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385920   قيدت فى   17-12-2007 برقم ايداع    

19368 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

142 - نور الدين حنفى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396302   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    14478 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04
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143 - محمد عادل المصرى ابراهيم عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398548   قيدت فى   

26-02-2014 برقم ايداع    2551 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-25

144 - عماد احمد مصطفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408627   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    13482 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

145 - رافت دسوقى سعد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409894   قيدت فى   08-09-2016 برقم ايداع    

18053 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

146 - منال احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411604   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

24229 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

147 - نعمه محمد بدر عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415680   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

13870 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

148 - عزه اسحق بباوى عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416807   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    19449 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

149 - مروان بدوى مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417423   قيدت فى   30-10-2017 برقم 

ايداع    417423 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

150 - جمال محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417564   قيدت فى   05-11-2017 برقم ايداع    

21270 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

151 - جمال محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417564   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

22557 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

152 - جمال محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417564   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

22558 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

153 - صيدليه حازم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418140   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

23385 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

154 - محسن ابوبكر على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418460   قيدت فى   17-12-2017 برقم 

ايداع    24758 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

155 - حسين غريب حسين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418496   قيدت فى   19-12-2017 برقم 

ايداع    24941 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

156 - ماجد توفيق عبدالمسيح فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419258   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    1359 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

157 - محمد شحاته عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419823   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

3486 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

158 - نهال نير رامى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419943   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

3896 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

159 - محمد رفاعي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100200   قيدت فى   08-02-1959 برقم ايداع    

790 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

160 - خالد ابراهيم عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   260629   قيدت فى   17-01-1990 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

161 - سامي ولسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268409   قيدت فى   25-08-1991 برقم ايداع    

11147 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

162 - مدحت شوقي صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   335403   قيدت فى   14-11-2000 برقم ايداع    

20570 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13
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163 - خالد سعيد عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337466   قيدت فى   13-03-2001 برقم ايداع    

3817 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

164 - محمود محمد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351414   قيدت فى   05-02-2003 برقم ايداع    

2349 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

165 - اسامة حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351702   قيدت فى   25-03-2003 برقم ايداع    

3266 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

166 - حسن الهللى لتجارة الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   353691   قيدت فى   11-06-2003 برقم 

ايداع    9859 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

167 - طارق يحيي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377065   قيدت فى   07-05-2006 برقم ايداع    

8905 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

168 - سيد سعد زغلول سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377647   قيدت فى   05-07-2006 برقم 

ايداع    10362 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

169 - علي محمد سيد العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380959   قيدت فى   28-08-2006 برقم ايداع    

19065 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

170 - احمد حسنى محمد الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386095   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

171 - باسم موريس امين اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386954   قيدت فى   16-06-2008 برقم ايداع    

8971 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

172 - حسن صالح على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392684   قيدت فى   21-03-2011 برقم ايداع    

3655 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

173 - على حنفى محمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396748   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    1013 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

174 - احمد فريد حلمى طاطاناكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403772   قيدت فى   11-11-2015 برقم 

ايداع    15685 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

175 - كرستين عزت لطفى توما  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407360   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

8342 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

176 - سعيد احمد على همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408935   قيدت فى   20-07-2016 برقم ايداع    

14489 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

177 - احمد فاروق عبدالرازق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410722   قيدت فى   30-10-2016 برقم 

ايداع    21021 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

178 - اوتو هانى عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415932   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

15995 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

179 - حسن ياقوت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134259   قيدت فى   13-04-1968 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

180 - جرجس رزين رسله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266981   قيدت فى   19-05-1991 برقم ايداع    

6183 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

181 - صفوت محمد محمود عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   275784   قيدت فى   27-01-1993 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

182 - ممتاز فخري سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311329   قيدت فى   03-02-1998 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

183 - ممتاز فخري سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311329   قيدت فى   24-04-2013 برقم ايداع    

1000028 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23
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184 - محمد احمد عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311910   قيدت فى   28-02-1998 برقم 

ايداع    3323 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

185 - طارق سعد رزق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339823   قيدت فى   04-07-2001 برقم ايداع    

11306 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

186 - محمد سيد محمود قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346435   قيدت فى   04-06-2002 برقم ايداع    

9441 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

187 - سعديه ابو الحديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350001   قيدت فى   20-11-2002 برقم ايداع    

20272 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

188 - ياسر محمد عدلى احمد المولد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350579   قيدت فى   29-12-2002 برقم 

ايداع    22210 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

189 - صيدليه د اسامه دراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367478   قيدت فى   11-04-2005 برقم ايداع    

6974 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

190 - طارق احمد اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387934   قيدت فى   13-01-2009 برقم 

ايداع    531 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-12

191 - حامد محمد مسعود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395856   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

11002 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

192 - عمر عادل احمد فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406270   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

4502 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

193 - صبرى عبدالحميد حسن البحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410867   قيدت فى   2016-11-06 

برقم ايداع    21535 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

194 - محمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411465   قيدت فى   2016-12-04 

برقم ايداع    23685 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

195 - دعاء حسين حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412447   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

196 - عمرو محمد عبدالمطلب منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415558   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    33414 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

197 - نبيل عبدالعال على على دجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416283   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    17230 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

198 - مصطفى ابو النجا احمد فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417183   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    19865 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

199 - محمد فارس محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418060   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

23076 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

200 - رومانى فؤاد عوض تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418418   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    24598 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

201 - رمضان على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418692   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

25655 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

202 - امير عبد العليم محمد محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418724   قيدت فى   2017-12-27 

برقم ايداع    25788 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

203 - جارو وهرام ارتين طوسونيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418863   قيدت فى   02-01-2018 برقم 

ايداع    101 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

204 - ايهاب ابراهيم حسنى عوض طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419001   قيدت فى   2018-01-10 

برقم ايداع    532 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09
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205 - محمود جمعه فوزى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419760   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

206 - عائشه حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   245331   قيدت فى   16-02-1987 برقم ايداع    

3152 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

207 - عاطف محمد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267935   قيدت فى   27-07-1991 برقم ايداع    

9399 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

208 - نوال محمود حسن حسني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   275858   قيدت فى   01-02-1993 برقم ايداع    

1511 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

209 - ايهاب احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   276105   قيدت فى   16-02-1993 برقم ايداع    

2406 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-15

210 - محمد عبدالعزيز محمد شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308297   قيدت فى   11-10-1997 برقم 

ايداع    19870 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

211 - عمرو اسماعيل احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   321056   قيدت فى   13-03-1999 برقم ايداع    

4295 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-12

212 - حسن محمد النوبي حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   323504   قيدت فى   16-06-1999 برقم 

ايداع    10819 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15

213 - هاني مصطفي عوض صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351063   قيدت فى   21-01-2003 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

214 - عمرو اسماعيل احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359576   قيدت فى   18-04-2004 برقم ايداع    

6356 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-17

215 - رضا شعبان محمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377106   قيدت فى   08-05-2006 برقم ايداع    

9006 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

216 - شيري فريد صبحي يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378894   قيدت فى   22-06-2006 برقم 

ايداع    13343 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

217 - ثريا عبد المنعم الدشلوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383221   قيدت فى   18-12-2006 برقم ايداع    

26905 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

218 - سيد حسن سيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396805   قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

219 - احمد حسن عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410572   قيدت فى   24-10-2016 برقم 

ايداع    20532 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

220 - احمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415340   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

12371 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

221 - صيدليه د ايهاب ابو شويكه الحديثه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417496   قيدت فى   2017-11-01 

برقم ايداع    21019 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

222 - سيد عبدالباقى محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417732   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

21855 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

223 - على محمد هللى عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417940   قيدت فى   21-11-2017 برقم 

ايداع    22666 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

224 - ياسر عبدالجواد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419459   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

2132 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

225 - محمد نبيل محمد سمرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419703   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

3004 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11
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226 - جورج وليم عريان ابو السعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419785   قيدت فى   14-02-2018 برقم 

ايداع    3341 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

227 - طارق سعد رزق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419849   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

3609 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

228 - السيدابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170148   قيدت فى   30-04-1975 برقم ايداع    

5636 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

229 - عبدالغفار حنيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208235   قيدت فى   06-01-1981 برقم ايداع    400 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

230 - كمال غطاس جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222904   قيدت فى   13-01-1983 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

231 - ابوالمجد ايوب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236954   قيدت فى   08-08-1985 برقم ايداع    

9718 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

232 - حسن منير محمد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   244803   قيدت فى   22-01-1987 برقم ايداع    

1436 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

233 - مصطفي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   250460   قيدت فى   07-02-1988 برقم ايداع    

2079 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

234 - زين العابدين يونس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   276016   قيدت فى   11-02-1993 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

235 - سيد احمد سيد المحلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281280   قيدت فى   02-02-1994 برقم ايداع    

1812 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

236 - ملطي دانيال ملطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   282648   قيدت فى   09-05-1994 برقم ايداع    

6384 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-08

237 - صابر السيد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294020   قيدت فى   12-02-1996 برقم ايداع    

2221 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

238 - محمد مصطفى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311557   قيدت فى   15-02-1998 برقم 

ايداع    2355 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

239 - سيد عبدالعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   317966   قيدت فى   01-11-1998 برقم ايداع    

19721 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-31

240 - بولس فرج ا اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346791   قيدت فى   26-01-2005 برقم ايداع    

1784999 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

241 - سيد عبدالخالق سيد جاويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349667   قيدت فى   04-11-2002 برقم 

ايداع    19343 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

242 - مجدي عماد عزمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350318   قيدت فى   15-10-2002 برقم ايداع    

21306 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

243 - تامر صلح توفيق محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355891   قيدت فى   01-10-2003 برقم 

ايداع    16566 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-30

244 - محمد راشد فهمي عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   366234   قيدت فى   22-02-2005 برقم ايداع    

3296 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

245 - عادل بخيت زاهى  بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371035   قيدت فى   28-08-2005 برقم 

ايداع    16837 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

246 - مرفت السيد البدوى بدر محمود شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391391   قيدت فى   2010-10-21 

برقم ايداع    16140 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20
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247 - ميخائيل لوكا مكين اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396247   قيدت فى   22-10-2012 برقم 

ايداع    14095 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

248 - عماد محمود عبدالعظيم محمد سعد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396886   قيدت فى   

18-02-2013 برقم ايداع    2156 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

249 - وائل اسحق عطا ينس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402823   قيدت فى   21-09-2015 برقم ايداع    

12742 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

250 - شادى لبيع نعال الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414085   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

7784 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

251 - وائل ابراهيم احمد حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415743   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

14140 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

252 - غريب عبدالصبور غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415815   قيدت فى   05-08-2017 برقم 

ايداع    14512 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

253 - احمد محمد عبدالحميد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416465   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    18016 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

254 - محمد راشد فهمى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416553   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

18436 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

255 - اسحاق زخارى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418580   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

25272 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

256 - ياره محمد خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419059   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

257 - جيهان يحيى محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419087   قيدت فى   2018-01-14 

برقم ايداع    776 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

258 - ايهاب زينهم عبدالحميد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   420011   قيدت فى   2018-02-25 

برقم ايداع    4186 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

259 - منيره نبيه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168275   قيدت فى   15-01-1975 برقم ايداع    451 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14

260 - سيد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170120   قيدت فى   28-04-1975 برقم ايداع    5579 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

261 - نادي هنري لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   242541   قيدت فى   21-09-1986 برقم ايداع    

12021 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

262 - اشرف صبحي نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272618   قيدت فى   21-06-1992 برقم ايداع    

7969 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

263 - محمد احمد محمد الدقاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   279770   قيدت فى   14-11-1993 برقم ايداع    

15093 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

264 - حسين عبد ا يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294000   قيدت فى   11-02-1996 برقم ايداع    

2155 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

265 - حسين طلبه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351413   قيدت فى   05-02-2003 برقم ايداع    

2347 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

266 - هشام علي فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357782   قيدت فى   18-01-2004 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17
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267 - ايهاب زكي عبد العليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   366641   قيدت فى   09-03-2005 برقم 

ايداع    4521 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

268 - صالح ياسين محمد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370623   قيدت فى   13-07-2005 برقم ايداع    

15676 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

269 - احمد محمد عبد الرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397675   قيدت فى   2013-08-27 

برقم ايداع    9417 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

270 - شيرين صبحى شفيق عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402597   قيدت فى   09-09-2015 برقم 

ايداع    12013 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

271 - السيد محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404663   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

18501 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

272 - محمد جمال الدين محمد الدويك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405115   قيدت فى   14-01-2016 برقم 

ايداع    810 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

273 - ابانوب عصمت زكى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417951   قيدت فى   2017-11-21 

برقم ايداع    22687 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

274 - محمود عبد الصبور عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418156   قيدت فى   

03-12-2017 برقم ايداع    23467 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

275 - عبير كمال عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418179   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    23584 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

276 - شنوده سامى ابراهيم مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419412   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    1971 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

277 - بيتر عزت سعد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419444   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

2079 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

278 - هشام محمود فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419467   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

279 - محمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189388   قيدت فى   22-05-1978 برقم ايداع    

7988 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

280 - ظريف مسعود مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228830   قيدت فى   07-11-1983 برقم ايداع    

19818 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

281 - عبده عبدالفتاح حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274741   قيدت فى   21-11-1992 برقم ايداع    

14881 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

282 - خالد صبحي محمد الزيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303250   قيدت فى   27-03-1997 برقم ايداع    

6029 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

283 - علي احمد توفيق عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   312261   قيدت فى   14-03-1998 برقم 

ايداع    4354 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

284 - حسن مرجان محمد مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327666   قيدت فى   28-11-1999 برقم 

ايداع    22427 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

285 - حامد سيد حامد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349217   قيدت فى   14-10-2002 برقم ايداع    

17934 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

286 - رضا وجدى محمد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349530   قيدت فى   27-10-2002 برقم ايداع    

18865 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-26
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287 - احمد سمير عبدالعليم قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378009   قيدت فى   29-05-2006 برقم 

ايداع    11051 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

288 - سمير سعيد حامد هولة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395684   قيدت فى   08-07-2012 برقم ايداع    

9718 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

289 - محمد حسن جمال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396298   قيدت فى   04-11-2012 برقم ايداع    

14444 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

290 - سمير الحسينى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402778   قيدت فى   17-09-2015 برقم 

ايداع    12615 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

291 - رفعت الشافعى مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405252   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    1262 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

292 - احمد محمد حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406201   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

4274 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

293 - محمود فارس محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411641   قيدت فى   14-12-2016 برقم 

ايداع    24349 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

294 - علء اسماعيل عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413386   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

5186 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

295 - مصطفى على عمر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415322   قيدت فى   2017-07-04 

برقم ايداع    12297 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

296 - حسنى حلمى محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418784   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    25960 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

297 - جمال طرفايه قطب جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419065   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

708 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

298 - وليد احمد عبد اللطيف فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419575   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    5469 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

299 - احمد مصطفي احمد بيومي حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215085   قيدت فى   1981-12-01 

برقم ايداع    24002 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

300 - احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220537   قيدت فى   01-09-1982 برقم ايداع    

13619 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

301 - محمد محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223545   قيدت فى   16-02-1983 برقم 

ايداع    2945 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-15

302 - السيد محمد حسين الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   253471   قيدت فى   15-09-1988 برقم ايداع    

11979 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-14

303 - مهندس  عبد الرحمن كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272526   قيدت فى   1992-06-07 

برقم ايداع    7644 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

304 - عطيات راشد حنس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   284249   قيدت فى   23-08-1994 برقم 

ايداع    11855 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

305 - ياسر محمد حسين النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   289257   قيدت فى   29-05-1995 برقم 

ايداع    7611 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-28

306 - هانم احمد عبدالنبي الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302267   قيدت فى   22-02-1997 برقم 

ايداع    3089 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

307 - سعيد شازلي سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   319857   قيدت فى   24-01-1999 برقم ايداع    911 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-23
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308 - محمد عبدالحميد محمد وراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   323122   قيدت فى   02-06-1999 برقم 

ايداع    9778 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

309 - رافت الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327492   قيدت فى   22-11-1999 برقم ايداع    21951 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-21

310 - سعيد على على المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340045   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

3844 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

311 - سعيد على على المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340045   قيدت فى   14-07-2001 برقم ايداع    

11959 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

312 - محمد اسماعيل احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342145   قيدت فى   16-10-2001 برقم ايداع    

18800 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

313 - مني رمضان علي طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371420   قيدت فى   13-09-2005 برقم ايداع    

17911 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

314 - علي محمد عبد العظيم للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377149   قيدت فى   2006-05-08 

برقم ايداع    9100 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

315 - خالد ابوالمجد احمدحنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379865   قيدت فى   26-07-2006 برقم ايداع    

16028 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

316 - ايمن محمد على رسمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385743   قيدت فى   20-11-2007 برقم ايداع    

17693 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

317 - احمد صلح محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386162   قيدت فى   06-02-2008 برقم 

ايداع    1795 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

318 - الحسين احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396672   قيدت فى   09-01-2013 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

319 - خالد عبد المجيد حسين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396926   قيدت فى   25-02-2013 برقم 

ايداع    2438 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

320 - احمد حجاج محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402800   قيدت فى   20-09-2015 برقم ايداع    

12688 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

321 - محمد جلل على جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405177   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

322 - احمد مصطفى احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408059   قيدت فى   26-05-2016 برقم 

ايداع    10640 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

323 - كريم احمد علوانى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409166   قيدت فى   02-08-2016 برقم 

ايداع    15321 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

324 - كريم محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409627   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

17152 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

325 - كريم محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409627   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1931725 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

326 - محمد حمدى محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413048   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

4023 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

327 - تامر محمود سليم نصر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413360   قيدت فى   13-03-2018 برقم 

ايداع    5096 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

328 - صالح صابر احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417521   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

21095 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

Page 140 of 179 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

329 - عريان حلمى جرجس عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419193   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    1130 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

330 - سميره ابراهيم نجيب غبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419508   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    2261 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

331 - سميره ابراهيم نجيب غبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419508   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    1969559 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

332 - قسطنطين اشير اسرائيل يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   420051   قيدت فى   2018-02-26 

برقم ايداع    4334 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

333 - مؤسسه العساف التجاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212438   قيدت فى   27-07-1981 برقم ايداع    

12064 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

334 - صقر للنظارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272415   قيدت فى   31-05-1992 برقم ايداع    7325 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

335 - علء الدين حسنى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   295064   قيدت فى   14-04-1996 برقم 

ايداع    5709 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

336 - اسامه سيد عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325102   قيدت فى   18-08-1999 برقم ايداع    

15089 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

337 - صيدليه د ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344802   قيدت فى   18-03-2002 برقم ايداع    

4461 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

338 - صيدليه ايهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345923   قيدت فى   13-05-2002 برقم ايداع    

7954 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

339 - محمد عبد الباقى على فادوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349449   قيدت فى   01-06-2016 برقم 

ايداع    10954 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

340 - محمد عبد الباقي علي قادومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349449   قيدت فى   17-09-2005 برقم 

ايداع    18054 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

341 - مؤسسه قادومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349449   قيدت فى   23-10-2002 برقم ايداع    

18624 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

342 - هانى عبد المسيح زكى شاروبيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350811   قيدت فى   12-01-2003 برقم 

ايداع    513 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

343 - بهاء الدين حسن مصطفي حنوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355470   قيدت فى   2003-09-09 

برقم ايداع    15207 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-08

344 - معتز مختار عبد الفتاح سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357320   قيدت فى   2003-12-27 

برقم ايداع    21240 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-26

345 - شعبان عجمي عجمي شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361713   قيدت فى   19-07-2004 برقم 

ايداع    12612 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

346 - عمر لطفي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365024   قيدت فى   27-12-2004 برقم ايداع    

22515 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

347 - ناديه شاكر صليب قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375787   قيدت فى   15-03-2006 برقم ايداع    

5118 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

348 - سليم محمد السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378111   قيدت فى   31-05-2006 برقم ايداع    

11323 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

349 - عيد ناسان شحاته منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381073   قيدت فى   31-08-2006 برقم ايداع    

19340 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30
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350 - محمد عبد ا سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383750   قيدت فى   18-01-2007 برقم ايداع    

784 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

351 - ايمن السيد احمد بيومي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384724   قيدت فى   31-05-2007 برقم 

ايداع    8918 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

352 - محمود فاروق محمد بهجت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386236   قيدت فى   17-02-2008 برقم 

ايداع    2379 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

353 - ابو بكر عبد العزيز الشوربجى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396525   قيدت فى   

16-12-2012 برقم ايداع    16320 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-15

354 - كوثر حسين محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404343   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

17394 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

355 - رومانى مكرم فتحى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404428   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    

17703 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

356 - وحيد على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413622   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

6015 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

357 - محمد مصطفى عبد العزيز النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414811   قيدت فى   2017-05-29 

برقم ايداع    10434 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

358 - محمود احمد محمود شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416989   قيدت فى   11-10-2017 برقم 

ايداع    19206 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

359 - ريمون رفعت لبيب فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418741   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    25829 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

360 - احمد سعد حسن فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419052   قيدت فى   11-01-2018 برقم 

ايداع    680 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

361 - تامر يونان حنين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419149   قيدت فى   16-01-2018 برقم ايداع    

1007 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

362 - اسحاق عياد عزمى ونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419233   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

363 - احمد عبدالنبي محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153571   قيدت فى   17-12-1972 برقم 

ايداع    8719 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

364 - ايفون نجيب دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197656   قيدت فى   01-08-1979 برقم ايداع    

11145 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-31

365 - رضا وليم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   264821   قيدت فى   08-12-1990 برقم ايداع    

14870 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

366 - محمد عرابي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   270985   قيدت فى   05-02-1992 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

367 - احمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302657   قيدت فى   08-03-1997 برقم ايداع    

4262 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

368 - امين مكرم عريان امين جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325760   قيدت فى   13-09-1999 برقم 

ايداع    16822 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

369 - محمد شوقي عبد الحميد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   329279   قيدت فى   15-02-2000 برقم 

ايداع    82824 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14
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370 - ماجد لويز اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   335454   قيدت فى   14-05-2008 برقم ايداع    

6981 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

371 - ابراهيم سعيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347774   قيدت فى   05-08-2002 برقم ايداع    

13439 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

372 - انور ممدوح عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347986   قيدت فى   14-08-2002 برقم 

ايداع    14133 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

373 - صيدلية د  أحمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348457   قيدت فى   07-09-2002 برقم ايداع    

15550 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

374 - صيدلية د  أحمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348457   قيدت فى   14-03-2004 برقم ايداع    

1757794 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-13

375 - رضا عوض ياسين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378268   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    11876 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

376 - سعيد عبد الرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379291   قيدت فى   04-07-2006 برقم ايداع    

14336 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

377 - وليد محمد محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379764   قيدت فى   24-07-2006 برقم ايداع    

15764 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

378 - مؤسسة الجندى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381565   قيدت فى   2006-09-24 

برقم ايداع    20998 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

379 - مصطفي جمال عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382130   قيدت فى   27-06-2011 برقم ايداع    

9346 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

380 - صيدليه الدكتور  مصطفي جمال عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382130   قيدت فى   

29-10-2006 برقم ايداع    22785 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-28

381 - بدوي فتحي سيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382346   قيدت فى   09-11-2006 برقم ايداع    

23622 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

382 - عبد الرحمن محمد حسن ابو ذكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386250   قيدت فى   2008-02-19 

برقم ايداع    2470 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

383 - هاله احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386457   قيدت فى   19-03-2008 برقم ايداع    

4239 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

384 - مروان نبيل محمد عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400066   قيدت فى   24-11-2014 برقم 

ايداع    14295 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

385 - ظريف عوض عطاا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404061   قيدت فى   25-11-2015 برقم 

ايداع    16561 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

386 - تهامى حسن دياب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405652   قيدت فى   09-02-2016 برقم ايداع    

2464 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

387 - مصطفى عبد الرحمن السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406146   قيدت فى   2016-03-01 

برقم ايداع    4075 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

388 - فتحى جاد عبد المسيح عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409938   قيدت فى   2016-09-19 

برقم ايداع    18259 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

389 - رشاد شفيق سعد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411090   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

22324 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15
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390 - ابراهيم عيد ابراهيم عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416650   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

18818 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

391 - سامح عبدالحميد عبداللطيف رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418177   قيدت فى   2017-12-04 

برقم ايداع    23571 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

392 - السيد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418221   قيدت فى   2017-12-06 

برقم ايداع    23749 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

393 - رحاب سراج ابراهيم محمد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418627   قيدت فى   2017-12-24 

برقم ايداع    25421 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

394 - محمد احمد امين الزامك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419226   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

1251 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

395 - محمد غندور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419931   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

3855 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

396 - هشام السعيد حسن ابو حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   435540   قيدت فى   31-12-2009 برقم 

ايداع    1616902 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

397 - صابر سيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178604   قيدت فى   03-10-1976 برقم ايداع    

11486 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

398 - صابر سيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238593   قيدت فى   11-12-1985 برقم ايداع    

14009 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-10

399 - صيدليه منيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   249519   قيدت فى   07-12-1987 برقم ايداع    17316 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

400 - د حسام موريس روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269684   قيدت فى   15-05-2002 برقم ايداع    

8138 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

401 - د  حسام موريس روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269684   قيدت فى   11-11-1991 برقم ايداع    

15816 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

402 - رباح محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   277137   قيدت فى   11-05-1993 برقم ايداع    

6211 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-10

403 - عبدالعزيز عبدربه السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   284559   قيدت فى   10-09-1994 برقم 

ايداع    12880 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

404 - محمد الهادي محمود حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320945   قيدت فى   08-03-1999 برقم 

ايداع    3993 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

405 - صفوت حسن محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345275   قيدت فى   10-04-2002 برقم 

ايداع    6021 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

406 - صلح عبد الرحمن عبد المحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350808   قيدت فى   

11-01-2003 برقم ايداع    497 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-10

407 - محمد جاد الكريم عبد الرحيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   364430   قيدت فى   2004-12-01 

برقم ايداع    20657 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

408 - نجلء السيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369205   قيدت فى   11-06-2005 برقم 

ايداع    11876 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10

409 - احمد سلمه جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377710   قيدت فى   06-07-2006 برقم ايداع    

10425 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05
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410 - على عبدا محمد مصطفى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393407   قيدت فى   2011-07-31 

برقم ايداع    11032 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

411 - حاتم عبد الحميد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396882   قيدت فى   17-02-2013 برقم 

ايداع    2113 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

412 - كريم محمود عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412529   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

413 - محمود شاذلى صالح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419365   قيدت فى   28-01-2018 برقم 

ايداع    1751 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

414 - حسن صالح عبدالرحمن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419518   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    2281 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

415 - العنانى لبيع و شراء السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419637   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    2779 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

416 - سناء عبدالمطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243668   قيدت فى   22-11-1986 برقم ايداع    

16069 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

417 - عزت عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   287119   قيدت فى   19-01-1995 برقم ايداع    

1099 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

418 - مؤسسه عزمي روبيل للدوات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   288741   قيدت فى   

26-04-1995 برقم ايداع    6037 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-25

419 - متولي متولي سالم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   295624   قيدت فى   22-05-1996 برقم ايداع    

7563 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

420 - ياسر محمد محمد محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306736   قيدت فى   11-08-1997 برقم 

ايداع    15606 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

421 - سامح حنا شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   312101   قيدت فى   08-03-1998 برقم ايداع    3873 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

422 - صيدليه د  نجلء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320574   قيدت فى   23-02-1999 برقم ايداع    

2985 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

423 - صيدلية د  نجلء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320574   قيدت فى   15-12-2003 برقم ايداع    

20581 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

424 - عبد النبي رمضان جمعه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333161   قيدت فى   2000-08-02 

برقم ايداع    14251 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

425 - سامي ميشيل عبدالملك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337118   قيدت فى   19-02-2001 برقم 

ايداع    2805 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

426 - صيدلية حنان ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348100   قيدت فى   20-08-2002 برقم 

ايداع    14484 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

427 - عماد حمدى صالح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351367   قيدت فى   04-02-2003 برقم ايداع    

2224 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

428 - صيدليه د كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357962   قيدت فى   26-01-2004 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

429 - سامي حليم نعيم تناغو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370725   قيدت فى   16-08-2005 برقم ايداع    

15930 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15
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430 - سامى فتحى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   373720   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

16990 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

431 - خليل حسين ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382898   قيدت فى   04-12-2006 برقم ايداع    

25680 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

432 - سيد محمد الصادق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384685   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

8568 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

433 - ايمن عبد الحميد عبد السميع حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385703   قيدت فى   2007-11-11 

برقم ايداع    17205 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

434 - عاطف سمير عطاا واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396401   قيدت فى   25-11-2012 برقم 

ايداع    15392 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

435 - الكومى للتجارة والتوكيلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396835   قيدت فى   07-02-2013 برقم 

ايداع    1694 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

436 - مراد جرجس موريس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397856   قيدت فى   13-10-2013 برقم 

ايداع    112770 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-12

437 - محمد محمد محمد جمعه عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402821   قيدت فى   21-09-2015 برقم 

ايداع    12740 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

438 - محمد عبد العليم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404964   قيدت فى   10-01-2016 برقم 

ايداع    341 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

439 - محمد عبد الله احمد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405328   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    1491 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

440 - احمد حسين احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410417   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

19943 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

441 - ابراهيم مصطفى سمير ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413054   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    4042 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

442 - ايهاب مدحت راجى طوسون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413198   قيدت فى   06-03-2017 برقم 

ايداع    4532 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

443 - محمد سويلم محمود مصيلحى سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417440   قيدت فى   2017-10-30 

برقم ايداع    20814 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

444 - اشرف ميشيل فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417487   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

20983 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

445 - محمد عبدا محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418297   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

24071 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

446 - ولء يحيى محمد على جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418543   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    25600 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

447 - حسين احمد جلبى الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419336   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

448 - محمد نصر عبدالسلم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419790   قيدت فى   14-02-2018 برقم 

ايداع    3349 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

449 - عبدالمنعم عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110531   قيدت فى   15-04-1962 برقم ايداع    

2165 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

450 - ساميه وردي رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   247656   قيدت فى   26-05-2004 برقم ايداع    

8898 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25
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451 - ساميه وردي رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   247656   قيدت فى   13-07-1987 برقم ايداع    

10790 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

452 - يونس فؤاد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271904   قيدت فى   20-04-1992 برقم ايداع    

5469 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

453 - مشويات البدري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303196   قيدت فى   26-03-1997 برقم ايداع    

5890 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

454 - ابراهيم سالم حسن بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311086   قيدت فى   19-01-1998 برقم ايداع    

1045 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

455 - ابراهيم سالم حسن بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311086   قيدت فى   04-04-2004 برقم ايداع    

1757792 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-03

456 - محسن متي ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   312537   قيدت فى   24-03-1998 برقم ايداع    

5061 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-23

457 - احمد محمود احمد محمد الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   328929   قيدت فى   01-02-2000 برقم 

ايداع    1722 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

458 - علي محمد تبري محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331915   قيدت فى   05-06-2000 برقم 

ايداع    10527 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

459 - سمير حلمى عبدالقادر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340054   قيدت فى   14-07-2001 برقم 

ايداع    11992 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

460 - هانى عبدالمعتمد عبدالموجود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354682   قيدت فى   2015-06-23 

برقم ايداع    8917 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

461 - هاني عبد المعتمد عبد الموجود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354682   قيدت فى   2003-08-02 

برقم ايداع    12922 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-01

462 - عماد اسحق اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361847   قيدت فى   27-07-2004 برقم ايداع    

13020 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

463 - احمد محمد عبد العاطي معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376555   قيدت فى   16-04-2006 برقم 

ايداع    7560 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-15

464 - اسماعيل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383851   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

1118 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

465 - عماد اسحق اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388929   قيدت فى   05-08-2009 برقم ايداع    

12607 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

466 - احمد عبدالراضى شحات حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394333   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    224 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

467 - عبد الحميد عبد ا محمد محمود النشرتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394801   قيدت فى   

29-01-2018 برقم ايداع    1826 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-28

468 - سيد محمد عيد عبدا للنقل وتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394989   قيدت فى   

20-03-2012 برقم ايداع    4508 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-19

469 - العنانى للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403777   قيدت فى   11-11-2015 برقم 

ايداع    15698 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

470 - اسامة اظهر على شاة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409434   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

16370 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

Page 147 of 179 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

471 - احمد مصطفى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412770   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    3075 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

472 - روزت زكريا نبيت جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414687   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    9973 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

473 - مؤسسه الغراب للتوريدات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417386   قيدت فى   

26-10-2017 برقم ايداع    20599 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-25

474 - عمر عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417701   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

21717 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

475 - اسراء احمد خالد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417722   قيدت فى   12-11-2017 برقم 

ايداع    21793 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

476 - محمد انور عبد السلم نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418035   قيدت فى   2017-11-26 

برقم ايداع    22974 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

477 - محمد ناجح بخيت على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418382   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

24451 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

478 - ابراهيم مرسى عبد العظيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418996   قيدت فى   2018-01-10 

برقم ايداع    506 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

479 - عريان نان ميخائيل بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224630   قيدت فى   27-03-1983 برقم ايداع    

6218 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-26

480 - طارق حسين محمد محمد الدبسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272725   قيدت فى   1992-07-01 

برقم ايداع    8345 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

481 - طلعت حكيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   276394   قيدت فى   13-03-1993 برقم ايداع    

3486 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

482 - حسن سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   289972   قيدت فى   08-07-1995 برقم ايداع    

9829 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

483 - حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294435   قيدت فى   14-03-1996 برقم ايداع    

3676 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

484 - عصام الدين سيد يوسف الحناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   318202   قيدت فى   2000-04-01 

برقم ايداع    5750 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

485 - عصام الدين سيد يوسف الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   318202   قيدت فى   2003-10-29 

برقم ايداع    18312 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

486 - سوسن انور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333519   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    

9372 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

487 - سوسن انور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333519   قيدت فى   20-08-2000 برقم ايداع    

15311 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

488 - عزت رمضان عزت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351750   قيدت فى   01-03-2003 برقم 

ايداع    3451 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

489 - عبد الفتاح فرج عبد الفتاح فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   352221   قيدت فى   26-03-2003 برقم 

ايداع    5088 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

490 - محمود محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   352798   قيدت فى   27-04-2003 برقم ايداع    

6986 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-26
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491 - الهللى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359887   قيدت فى   05-05-2004 برقم ايداع    

7280 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

492 - عبدا عبدالظاهر محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380791   قيدت فى   23-08-2006 برقم 

ايداع    28565 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

493 - محمد حسني زكي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381554   قيدت فى   24-09-2006 برقم ايداع    

20973 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

494 - مجدي محمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382173   قيدت فى   31-10-2006 برقم ايداع    

22966 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

495 - محمد محمد ابو الفتوح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385284   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    13812 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

496 - رانيا مجدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386499   قيدت فى   26-03-2008 برقم ايداع    

4629 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

497 - فاطمة الزهراء رمضان اسماعيل محمد حميلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391949   قيدت فى   

02-01-2011 برقم ايداع    18 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-01

498 - عونى عدلى طنيوس عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392408   قيدت فى   19-04-2011 برقم 

ايداع    4847 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

499 - خلف بديع عبد الفتاح سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395591   قيدت فى   20-06-2012 برقم ايداع    

9004 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

500 - كورين عبد ا جورج سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407381   قيدت فى   24-04-2016 برقم 

ايداع    8409 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

501 - سمير ذكى ناشد خله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410862   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

21510 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

502 - سامح رجب احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411893   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    25349 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

503 - احمد يوسف محمد عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415431   قيدت فى   15-03-2018 برقم ايداع    

5718 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

504 - محمد نابلى رمضان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417087   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    19535 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

505 - ياسر محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417632   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

21488 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

506 - هانى سليمان عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418098   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    23221 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27
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تجديد شركات

1 - صدقي وشكري وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   275413  قيدت فى  02-01-1993 برقم ايداع   41 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

2 - م0  احمد صبري عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   306360  قيدت فى  26-07-1997 برقم 

ايداع   14515 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

3 - الى شركة ال فاروق لتجارة ادوات البلج   شركة سبق قيدها برقم :   311715  قيدت فى  1998-02-21 

برقم ايداع   2798 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

4 - ابراهيم محمود وشريكه محمود محمد   شركة سبق قيدها برقم :   344270  قيدت فى  13-02-2002 برقم 

ايداع   2786 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  

12:00:00ص

5 - مروه عبد العظيم طه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   364192  قيدت فى  21-11-2004 برقم ايداع   

19902 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2024  12:00:00ص

6 - شركة اولد دياب للمقاولت والستشارات المعمارية   شركة سبق قيدها برقم :   369462  قيدت فى  

28-06-2005 برقم ايداع   12586 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2025  12:00:00ص

7 - ورثه فهمى طناش زكريا   شركة سبق قيدها برقم :   385630  قيدت فى  01-11-2007 برقم ايداع   

16646 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  12:00:00ص

8 - مايكل فخرى ومايكل اسحق   شركة سبق قيدها برقم :   401561  قيدت فى  08-04-2015 برقم ايداع   

5182 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  12:00:00ص

9 - هانئ عبد المنعم حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418924  قيدت فى  04-01-2018 برقم ايداع   

277 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00ص

10 - شركة مصر للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   91649  قيدت فى  11-06-2003 برقم ايداع   

9785 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2023  12:00:00ص

11 - شركه مصر للتجاره الخارجيه تابعه للشركه القابضه   شركة سبق قيدها برقم :   91649  قيدت فى  

12-07-2006 برقم ايداع   14943 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2026  12:00:00ص

12 - شركه مصر للتجاره الخارجيه تابعه للشركه القابضه   شركة سبق قيدها برقم :   91649  قيدت فى  

12-07-2006 برقم ايداع   14944 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2026  12:00:00ص

13 - شركة مصر للتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم :   91649  قيدت فى  28-06-2010 برقم ايداع   

1506340 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  12:00:00

ص

14 - السعداء جروب للتشييد والبناء ) ش0م0م ( شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى   شركة 

سبق قيدها برقم :   201172  قيدت فى  21-11-2007 برقم ايداع   1000032 وفى تاريخ  2023-02-02  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  12:00:00ص

15 - ورثه عبدالرحمن عطيه البغدادي  محمد عبدالرحمن عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   234749  

قيدت فى  07-02-1985 برقم ايداع   1897 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/02/2025  12:00:00ص
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16 - ابراهيم ايوب مشرقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275163  قيدت فى  16-12-1992 برقم ايداع   

16246 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

17 - محمد فؤاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   276102  قيدت فى  16-02-1993 برقم ايداع   2403 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2028  12:00:00ص

18 - محمد فؤاد غريب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   276102  قيدت فى  16-10-2012 برقم ايداع   

13822 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

19 - احمد ابو هشيمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   311955  قيدت فى  02-03-1998 برقم ايداع   

3441 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2028  12:00:00ص

20 - احمد ابو هشيمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   311955  قيدت فى  16-04-2008 برقم ايداع   

5826 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

21 - الخليج للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   311955  قيدت فى  16-04-2008 برقم ايداع   

5826 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

22 - خالد محمد حسانين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   336574  قيدت فى  24-01-2001 برقم ايداع   

1156 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00ص

23 - شركة الحجاز التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   342141  قيدت فى  21-01-2008 برقم ايداع   956 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

24 - مهندس عصام على رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   342141  قيدت فى  21-01-2008 برقم 

ايداع   956 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00

ص

25 - احمد ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351738  قيدت فى  01-03-2003 برقم ايداع   

3405 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

26 - يحيى احمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   388230  قيدت فى  11-03-2009 برقم ايداع   

4129 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2024  12:00:00ص

27 - ماجده نبيل فرج وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   395801  قيدت فى  30-07-2012 برقم ايداع   

10590 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

28 - محمد سيد ابراهيم موسى و شريكة حسين محمد سيد   شركة سبق قيدها برقم :   396289  قيدت فى  

01-11-2012 برقم ايداع   14370 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2027  12:00:00ص

29 - كمال فهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419126  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   893 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

30 - ايمن عدلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   419695  قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   2966 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

31 - اولد مخلوف - شركة مخلوف للحدايد والمعادن   شركة سبق قيدها برقم :   94783  قيدت فى  

05-05-1957 برقم ايداع   1983 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2027  12:00:00ص

32 - شركة النصر لصناعة السياراتشركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   105741  قيدت فى  

25-01-2007 برقم ايداع   1139 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2027  12:00:00ص

33 - شركة النصر لصناعة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   105741  قيدت فى  25-01-2007 برقم 

ايداع   1240 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2027  

12:00:00ص
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34 - سحر مصطفى احمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2009-09-21 

برقم ايداع   1011 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2024  

12:00:00ص

35 - سمير مصطفى احمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2009-01-21 

برقم ايداع   1013 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2024  

12:00:00ص

36 - الشركه المصريه لتوريد الخزائن الحديديه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  

17-06-2002 برقم ايداع   10275 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2027  12:00:00ص

37 - سمير مصطفي احمد المصري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2002-06-17 

برقم ايداع   10275 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

38 - الشركة المصريه لتوريد الخزائن الحديديه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  

24-10-2001 برقم ايداع   19357 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2026  12:00:00ص

39 - سمير مصطفى احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  24-10-2001 برقم ايداع   

19357 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  12:00:00ص

40 - احمد مصطفى احمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2009-01-21 

برقم ايداع   1616900 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2024  

12:00:00ص

41 - احمد مصطفى احمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2011-12-01 

برقم ايداع   1908069 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2026  

12:00:00ص

42 - احمد مصطفى احمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205297  قيدت فى  2011-12-01 

برقم ايداع   1908070 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2026  

12:00:00ص

43 - ورثه المرحوم امام محمد سليمان ومحمود امام محمد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   235369  

قيدت فى  23-03-1985 برقم ايداع   4174 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/03/2025  12:00:00ص

44 - شركه صادكو للتجاره والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   238444  قيدت فى  2005-06-04 

برقم ايداع   10575 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  

12:00:00ص

45 - شركه صادكو للتجاره والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   238444  قيدت فى  2007-12-16 

برقم ايداع   1000029 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

46 - شركه صادكو للتجاره والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   238444  قيدت فى  1989-05-10 

برقم ايداع   1556367 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2024  

12:00:00ص

47 - عصام الدين سالم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   254886  قيدت فى  14-12-1988 برقم ايداع   

16465 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2023  12:00:00ص

48 - محمد دسوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308427  قيدت فى  25-03-2014 برقم ايداع   3857 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2024  12:00:00ص
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49 - فور برازر للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   308427  قيدت فى  02-04-2007 برقم ايداع   

5412 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

50 - محمد دسوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308427  قيدت فى  02-04-2007 برقم ايداع   5412 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

51 - المجموعه الطبيه واللكترونيه المتحده - السيد البديوي وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   308989  

قيدت فى  03-11-1997 برقم ايداع   21782 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/11/2027  12:00:00ص

52 - محمد شوقي محمد عباس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   311521  قيدت فى  14-02-1998 برقم 

ايداع   2265 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  

12:00:00ص

53 - ايه ام ميديكال سابلير فتحية محروس احمد خليل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   319888  قيدت فى  

25-01-1999 برقم ايداع   992 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2024  12:00:00ص

54 - عبدالموجود داود واولده   شركة سبق قيدها برقم :   319976  قيدت فى  30-01-1999 برقم ايداع   

1254 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2024  12:00:00ص

55 - سلكت الدولية للمقاولت والتشيد والستثمار العقارى )ش .م .م (   شركة سبق قيدها برقم :   349098  

قيدت فى  08-10-2002 برقم ايداع   17532 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/10/2027  12:00:00ص

56 - رويال كار - محمد طه محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   358197  قيدت فى  2004-02-15 

برقم ايداع   2239 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2024  

12:00:00ص

57 - يحيى عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384470  قيدت فى  26-04-2007 برقم ايداع   

6797 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

58 - محمد مصطفى مصطفى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   386267  قيدت فى  2008-02-21 

برقم ايداع   2631 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

59 - عماد الدين عبده عيسى احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   401566  قيدت فى  2015-04-08 

برقم ايداع   5201 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  

12:00:00ص

60 - جيهان فايز محمد شعت وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   401786  قيدت فى  13-05-2015 برقم 

ايداع   6855 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2025  

12:00:00ص

61 - سمير محمد عبداللطيف سويلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   402228  قيدت فى  2015-07-22 

برقم ايداع   9860 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2025  

12:00:00ص

62 - مارين فودز   شركة سبق قيدها برقم :   402228  قيدت فى  22-07-2015 برقم ايداع   9860 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2025  12:00:00ص

63 - سمير عبداللطيف سويلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   402229  قيدت فى  22-07-2015 برقم 

ايداع   9862 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2025  

12:00:00ص

64 - فريجو فودز   شركة سبق قيدها برقم :   402229  قيدت فى  22-07-2015 برقم ايداع   9862 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2025  12:00:00ص
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65 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

03-02-1994 برقم ايداع   1877 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2024  12:00:00ص

66 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ) شركه ذات مسئوليه محدوده (   شركة سبق قيدها برقم :   191024  

قيدت فى  17-03-1990 برقم ايداع   3878 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/03/2025  12:00:00ص

67 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش  ذ  م  م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

22-03-1989 برقم ايداع   4040 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2024  12:00:00ص

68 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش ذ م  م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

22-03-1989 برقم ايداع   4040 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2024  12:00:00ص

69 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

14-03-1983 برقم ايداع   5032 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2023  12:00:00ص

70 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

08-05-1993 برقم ايداع   5967 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2023  12:00:00ص

71 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ش 0 ذ 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

19-06-1995 برقم ايداع   8848 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2025  12:00:00ص

72 - شركه الشرق الوسط للكيماويات ) شركه ذات مسئوليه محدوده (   شركة سبق قيدها برقم :   191024  

قيدت فى  28-08-1989 برقم ايداع   10615 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2024  12:00:00ص

73 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

21-08-2008 برقم ايداع   12436 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2023  12:00:00ص

74 - شركه الشرق الوسط لكيماويات) شركة ذات مسئولية محدودة (   شركة سبق قيدها برقم :   191024  

قيدت فى  26-10-1989 برقم ايداع   13405 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/10/2024  12:00:00ص

75 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

10-12-1991 برقم ايداع   17651 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2026  12:00:00ص

76 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

09-11-1994 برقم ايداع   1647973 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2024  12:00:00ص

77 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   191024  قيدت فى  

06-05-1993 برقم ايداع   1650454 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2023  12:00:00ص

78 - انتر فارم للستيراد والتصدير والصناعات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   275921  قيدت فى  

03-02-1993 برقم ايداع   1718 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص
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79 - محمد مختار حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   282592  قيدت فى  05-05-1994 برقم ايداع   

6214 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2024  12:00:00ص

80 - شركه مصر ايطاليا جلل غزل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   298437  قيدت فى  2011-03-15 

برقم ايداع   1908074 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2026  

12:00:00ص

81 - عمرو عبدالرؤوف محمود السبع وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   347232  قيدت فى  

09-07-2002 برقم ايداع   11785 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

82 - محمد كمال عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350933  قيدت فى  15-01-2003 برقم ايداع   

864 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

83 - كينج كنترول للتطهير وخدمات النظافه محمد فتحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351061  قيدت فى  

21-01-2003 برقم ايداع   1275 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2028  12:00:00ص

84 - شركة الوجد جروب للتجارة والتوكيلت) ش.م.م( خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التننفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   370086  قيدت فى  23-03-2010 برقم ايداع   1506344 وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  12:00:00ص

85 - ناصر عبد الجليل محمد بدران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   393469  قيدت فى  2011-08-14 

برقم ايداع   11641 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  

12:00:00ص

86 - سعد عبد الستار النادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396846  قيدت فى  10-02-2013 برقم 

ايداع   1786 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  

12:00:00ص

87 - انطونيوس عادل تماس جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413860  قيدت فى  06-04-2017 برقم 

ايداع   7034 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص

88 - رشدى صبحي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  16-02-1984 برقم ايداع   

2583 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2024  12:00:00ص

89 - شركه جابي للسياحه المندمج فيها رشيد للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  

16-02-1984 برقم ايداع   2583 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2024  12:00:00ص

90 - رشدي صبحي وشركتاه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  16-02-1984 برقم ايداع   

2584 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2024  12:00:00ص

91 - شركه جامي للسياحه المندمج فيها رشيد للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  

16-02-1984 برقم ايداع   2584 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2024  12:00:00ص

92 - رشدي صبحي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  07-12-1995 برقم ايداع   

18674 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص

93 - رشدي صبحي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  07-12-1995 برقم ايداع   

18675 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص

94 - شركه احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   223875  قيدت فى  02-03-1983 برقم ايداع   

73945 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2028  12:00:00ص
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95 - الشركه العربيه للدوات والكابلت الكهربائيه 0 محمد السعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250637  

قيدت فى  17-02-1988 برقم ايداع   2687 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/02/2028  12:00:00ص

96 - الشركه العربيه للدوات والكابلت الكهربائيه محمد السعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   250637  

قيدت فى  18-11-2008 برقم ايداع   16402 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/11/2023  12:00:00ص

97 - شركه التاجي الفاروقي لصناعه الحلويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   272905  قيدت فى  

14-07-1992 برقم ايداع   8887 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2027  12:00:00ص

98 - شركه التاجي الفاروقي لصناعه الحلويات ش .ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   272905  قيدت فى  

02-08-1993 برقم ايداع   9804 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2023  12:00:00ص

99 - شركه التاجي الفاروقي لصناعه الحلويات ش .ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   272905  قيدت فى  

02-08-1993 برقم ايداع   9805 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2023  12:00:00ص

100 - شركه التاجي الفاروقي لصناعه الحلويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   272905  قيدت فى  

17-05-1997 برقم ايداع   1000012 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

101 - شركه التاجي الفاروقي لصناعه الحلويات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   272905  قيدت فى  

30-09-1995 برقم ايداع   1611667 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2025  12:00:00ص

102 - شعبان محمد احمد عزام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275565  قيدت فى  12-01-1993 برقم 

ايداع   550 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00

ص

103 - سامي وامجد لطفي يوسف متي   شركة سبق قيدها برقم :   279427  قيدت فى  25-10-1993 برقم 

ايداع   13960 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2023  

12:00:00ص

104 - شركه السراء التجاريه حسين عبد الغنى الحكيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   285511  قيدت فى  

29-10-1994 برقم ايداع   15930 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2024  12:00:00ص

105 - ابراهيم عبد الغني المهندس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   294448  قيدت فى  1996-03-16 

برقم ايداع   3721 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2026  

12:00:00ص

106 - ابراهيم عبدالغني المهندس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   294448  قيدت فى  29-09-1998 برقم 

ايداع   17202 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2023  

12:00:00ص

107 - اي دي ام للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   294448  قيدت فى  

29-09-1998 برقم ايداع   17202 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2023  12:00:00ص

108 - الشركه العالميه للتجاره والستيراد )اوف رود( ماهر اسعد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

311067  قيدت فى  18-01-1998 برقم ايداع   989 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص
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109 - محمدى احمد السيد الشبكة وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   311176  قيدت فى  1998-01-22 

برقم ايداع   1282 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

110 - المصريه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   338478  قيدت فى  28-11-2004 برقم ايداع   

20203 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2024  12:00:00ص

111 - محمد مرعي نور و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   338478  قيدت فى  28-11-2004 برقم ايداع   

20203 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2024  12:00:00ص

112 - ايمن عبد الرحيم حامد شبانة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   348026  قيدت فى  2003-06-10 

برقم ايداع   9703 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2023  

12:00:00ص

113 - توفيق كوفى شوب الشموع   شركة سبق قيدها برقم :   348026  قيدت فى  10-06-2003 برقم ايداع   

9703 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2023  12:00:00ص

114 - ايمن عبد الرحيم حامد شبانه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348026  قيدت فى  2002-08-17 

برقم ايداع   14245 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  

12:00:00ص

115 - شركة بروفيشنالز للستشارات المالية وتغطية وترويج الكتتاب فى الوراق المالية )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   385698  قيدت فى  11-11-2007 برقم ايداع   17156 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

116 - شريف عبد المنعم زكى محمد و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   405726  قيدت فى  2016-02-11 

برقم ايداع   2724 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2026  

12:00:00ص

117 - ياسر احمد وشريكة باسل احمد   شركة سبق قيدها برقم :   412651  قيدت فى  08-02-2017 برقم 

ايداع   2582 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

118 - اشرف احمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418654  قيدت فى  25-12-2017 برقم 

ايداع   25530 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

119 - شركه حابي للسياحه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   109425  قيدت فى  13-01-1962 برقم 

ايداع   259 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2027  12:00:00

ص

120 - كرم احمد يونس احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   244177  قيدت فى  20-12-1986 برقم 

ايداع   17893 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  

12:00:00ص

121 - ناجى عبد السيد بشاى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250456  قيدت فى  25-05-2011 برقم 

ايداع   7344 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  

12:00:00ص

122 - ناجى عبد السيد بشاى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250456  قيدت فى  25-05-2011 برقم 

ايداع   7345 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  

12:00:00ص

123 - ناجى عبد السيد بشاى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250456  قيدت فى  07-02-1988 برقم 

ايداع   52062 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص
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124 - سيداود للمقاولت سيد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   268830  قيدت فى  1991-09-22 

برقم ايداع   12699 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  

12:00:00ص

125 - براديسيو ترافل) س.م.م( شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   276285  قيدت فى  02-03-1993 برقم ايداع   3040 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2028  12:00:00ص

126 - عبد السلم محمد عبد القادر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   286927  قيدت فى  2017-11-14 

برقم ايداع   1931711 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  

12:00:00ص

127 - شركه النهضه للتجاره والهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   293956  قيدت فى  22-07-1998 برقم 

ايداع   12680 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2023  

12:00:00ص

128 - مراد حنسي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   293956  قيدت فى  22-07-1998 برقم ايداع   

12680 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2023  12:00:00ص

129 - احمد مرسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   297761  قيدت فى  05-09-1996 برقم ايداع   

14579 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  12:00:00ص

130 - شركه نجيب و شركاه المقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   303258  قيدت فى  

27-03-1997 برقم ايداع   6052 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

131 - شركه امريكانا انترناشيونال جروب - خالد فكري وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   304734  قيدت 

فى  26-05-1997 برقم ايداع   10112 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2027  12:00:00ص

132 - صلح محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   326198  قيدت فى  30-09-1999 برقم ايداع   

18119 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  12:00:00ص

133 - خالد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350407  قيدت فى  21-12-2002 برقم ايداع   

21651 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

134 - خالد يوسف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350407  قيدت فى  21-12-2002 برقم ايداع   

21652 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

135 - نيو سيلفر تكس   شركة سبق قيدها برقم :   350407  قيدت فى  21-12-2002 برقم ايداع   21652 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

136 - يسرى محمد احمد عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   387737  قيدت فى  2008-11-24 

برقم ايداع   16636 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2023  

12:00:00ص

137 - محمد سراج و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396780  قيدت فى  30-01-2013 برقم ايداع   

1284 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

138 - شركه التحاد المصريه للتجاره - نبيل مهني السيوطي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97027  

قيدت فى  10-02-1958 برقم ايداع   568 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/02/2028  12:00:00ص

139 - الشركه العربيه للتصنيع والتجاره - ش 0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   183991  قيدت فى  

04-04-1987 برقم ايداع   6218 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص
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140 - الشركه العربيه للتصنيع والتجاره شركه ذات مسئوليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   183991  

قيدت فى  22-08-1977 برقم ايداع   12813 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/08/2027  12:00:00ص

141 - رضا السعيد محمد الطاهر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   246745  قيدت فى  1987-05-05 

برقم ايداع   7784 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  

12:00:00ص

142 - رضا السعيد محمد الطاهر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   246745  قيدت فى  2008-08-25 

برقم ايداع   1858326 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2023  

12:00:00ص

143 - الشركه العربيه الزراعيه ) فلورينا ( مهندس  فاضل الجمالي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

248070  قيدت فى  29-08-1987 برقم ايداع   12249 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

144 - محمد حسن احمد ابوالحسن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   250798  قيدت فى  1988-02-25 

برقم ايداع   3208 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  

12:00:00ص

145 - ماجد لويس حنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275702  قيدت فى  21-01-1993 برقم ايداع   

981 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

146 - محاسب مجدي عفيفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275820  قيدت فى  28-01-1993 برقم 

ايداع   1375 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

147 - شركه التوحيد لورق الحلويات محمد محروس محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308883  قيدت 

فى  30-10-1997 برقم ايداع   21510 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

148 - محمد احمد مهنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   311758  قيدت فى  22-02-1998 برقم ايداع   

2924 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

149 - ورثه الحسينى محمد ابراهيم ) محمد الحسينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351904  قيدت فى  

10-03-2003 برقم ايداع   3994 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2028  12:00:00ص

150 - الشركة المصرية الدولية للستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمقاولت العامة مجدى حجاب 

وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   372280  قيدت فى  18-10-2005 برقم ايداع   20221 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2025  12:00:00ص

151 - د محمد عبد ا عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384026  قيدت فى  14-02-2007 برقم 

ايداع   2505 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2027  

12:00:00ص

152 - شركة احمد ابراهيم يسرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   394161  قيدت فى  2011-02-14 

برقم ايداع   17072 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2026  

12:00:00ص

153 - احمد على محمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395720  قيدت فى  12-07-2012 برقم 

ايداع   9973 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص
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154 - حنان وسهر كامل حسينى وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   396768  قيدت فى  2013-01-29 

برقم ايداع   1195 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

155 - بركات محمد بركات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   409080  قيدت فى  28-07-2016 برقم 

ايداع   15006 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2026  

12:00:00ص

156 - شركة العايدى للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   419235  قيدت فى  21-01-2018 برقم 

ايداع   1270 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

157 - محمد سعيد احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   419519  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   

2279 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

158 - عبدالعزيز رجب صادق عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419736  قيدت فى  2018-02-13 

برقم ايداع   3157 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

159 - عز الدين مصطفي سعودي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148458  قيدت فى  1971-10-30 

برقم ايداع   8128 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  

12:00:00ص

160 - خالد محمد محمود فهمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222763  قيدت فى  04-01-1983 برقم 

ايداع   372 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00

ص

161 - شركة اشرف سعد   شركة سبق قيدها برقم :   249560  قيدت فى  09-12-1987 برقم ايداع   

17474 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

162 - المجموعه الفنية للخدمات -نشات زكريا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   286930  قيدت فى  

08-01-1995 برقم ايداع   412 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2025  12:00:00ص

163 - نشأت زكريا و شركاه المجموعه الفنيه للخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   286930  قيدت فى  

12-01-1998 برقم ايداع   650 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2028  12:00:00ص

164 - يوني تريد )جمال جاب ا وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   332005  قيدت فى  2017-08-28 

برقم ايداع   1931720 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

165 - نبيل صليب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   336229  قيدت فى  03-01-2001 برقم ايداع   143 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00ص

166 - ممدوح سليمان و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   367686  قيدت فى  19-04-2005 برقم ايداع   

7583 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2025  12:00:00ص

167 - شركه ميخائيل بقطر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   372242  قيدت فى  17-10-2005 برقم 

ايداع   20127 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2025  

12:00:00ص

168 - شركه شريف نظمي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   381197  قيدت فى  06-09-2006 برقم 

ايداع   19747 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  

12:00:00ص
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169 - شركه ناديكو للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   381197  قيدت فى  06-09-2006 برقم ايداع   

19747 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  12:00:00ص

170 - محمد حسين طلعت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   417976  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   

22746 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

171 - حامد السيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418832  قيدت فى  01-01-2018 برقم ايداع   

7 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

172 - السيد الجوهرى السيد الجوهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419772  قيدت فى  

14-02-2018 برقم ايداع   330 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

173 - احمد ابراهيم عيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   420099  قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   

4166 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

174 - احمد سعد احمد ابو جبل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   100647  قيدت فى  25-03-1959 برقم 

ايداع   1504 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2024  

12:00:00ص

175 - شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك )ناروبين(   شركة سبق قيدها برقم :   114379  قيدت فى  

10-03-1963 برقم ايداع   1581 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2028  12:00:00ص

176 - شركة رضوان ماردينى وشركاه - ماردينى فابريكس   شركة سبق قيدها برقم :   223345  قيدت فى  

07-02-1983 برقم ايداع   2339 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

177 - طارق عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   249955  قيدت فى  05-01-1988 برقم ايداع   

7228 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2028  12:00:00ص

178 - ورثه المرحوم محمد محمد سليمان )جمال محمد محمد سليمان وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

259315  قيدت فى  26-10-1989 برقم ايداع   13418 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

179 - وحيد نجيب جندي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275939  قيدت فى  06-02-1993 برقم ايداع   

1783 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

180 - المؤسسه الدوليه للتجاره والتوكيلت ش . م.م   شركة سبق قيدها برقم :   276141  قيدت فى  

20-02-1993 برقم ايداع   2519 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2028  12:00:00ص

181 - اوسكار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )السعيد جادا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

304808  قيدت فى  28-05-1997 برقم ايداع   10306 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

182 - رمضان الشافعي و اولده   شركة سبق قيدها برقم :   364949  قيدت فى  25-12-2004 برقم ايداع   

22269 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2024  12:00:00ص

183 - سعيد احمد شفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   367270  قيدت فى  03-04-2005 برقم ايداع   

6296 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2025  12:00:00ص

184 - عبير حسن وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   394505  قيدت فى  12-01-2012 برقم ايداع   

760 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

185 - سيلكشن لتجارة الكسسوارات الحريمى )احمد موسى و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   396332  

قيدت فى  11-11-2012 برقم ايداع   14728 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/11/2027  12:00:00ص
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186 - خالد محمود حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396586  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   

16841 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

187 - بافلى القس بنيامين فكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   416482  قيدت فى  13-09-2017 برقم 

ايداع   18077 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

188 - نادر محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   419851  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   

3621 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

189 - شركة الشيشي لصناعة الدخان المعسل )رمضان محمد احمد حسن وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

96805  قيدت فى  15-01-1958 برقم ايداع   213 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

190 - شركه ينو رافت   شركة سبق قيدها برقم :   190404  قيدت فى  16-07-1978 برقم ايداع   10852 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2023  12:00:00ص

191 - شركه محمد محمود عيد محمد و شركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   250573  قيدت فى  

14-02-1988 برقم ايداع   2467 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

192 - عريان بطرس سعد ومراد كحيل وهيب   شركة سبق قيدها برقم :   303067  قيدت فى  1997-03-22 

برقم ايداع   5502 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  

12:00:00ص

193 - وجية سيد نعيم , ناصر شوقى عبد السلم وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   350209  قيدت فى  

03-12-2002 برقم ايداع   20925 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

194 - اشرف عبدالصبور خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   351724  قيدت فى  26-02-2003 برقم 

ايداع   3367 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  

12:00:00ص

195 - محمد ,مجدى , محمود عيد محمد حسن لنتاج وتصنيع الحلوى   شركة سبق قيدها برقم :   393898  

قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   14962 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/10/2026  12:00:00ص

196 - شركة A . B ايه بى للخدمات التعليميه مدرسة بدر السلم للغات ) محمد رامى محمد بهاء الدين الخلفاوى 

وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   395952  قيدت فى  02-09-2012 برقم ايداع   11608 وفى تاريخ  

14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

197 - احمد البرلسى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396538  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   

6465 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

198 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  02-01-2017 برقم ايداع   

126 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00ص

199 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  09-01-2014 برقم ايداع   

392 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  12:00:00ص

200 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  09-01-2014 برقم ايداع   

393 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  12:00:00ص

201 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  09-01-2014 برقم ايداع   

394 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  12:00:00ص

202 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  17-07-2014 برقم ايداع   

8953 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2024  12:00:00ص
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203 - ابراهيم رأفت و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

9074 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

204 - ايتوال لصناعة و تجارة الحلوى   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  10-05-2017 برقم 

ايداع   9074 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

205 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  21-09-2014 برقم ايداع   

11447 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2024  12:00:00ص

206 - ابراهيم رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  03-12-2014 برقم ايداع   

14883 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2024  12:00:00ص

207 - ايتوال لصناعه وتجاره الحلوى   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  03-12-2014 برقم 

ايداع   14883 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2024  

12:00:00ص

208 - ابراهيم رأفت و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  09-01-2014 برقم ايداع   

1948505 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  12:00:00

ص

209 - ايتوال لصناعة و تجارة الحلوى   شركة سبق قيدها برقم :   398304  قيدت فى  09-01-2014 برقم 

ايداع   1948505 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  

12:00:00ص

210 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   399042  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   25823 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

211 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   399042  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   25824 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

212 - محمد ثابت توفيق وشريكه صلح بدرى سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   399042  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   1931721 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

213 - محمد فتحى العدل وشركاه - العدل تريد   شركة سبق قيدها برقم :   406209  قيدت فى  2016-03-02 

برقم ايداع   4304 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2026  

12:00:00ص

214 - شركة احمد صلح ابراهيم عبدالخالق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   410345  قيدت فى  

12-10-2016 برقم ايداع   19674 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص

215 - محمد محمود عز الدين العنانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413544  قيدت فى  2017-03-21 

برقم ايداع   5820 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  

12:00:00ص

216 - مصطفى محمد عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   417952  قيدت فى  22-11-2017 برقم 

ايداع   22698 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

217 - ن عبدالعزيز وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   154461  قيدت فى  18-02-1973 برقم ايداع   

1553 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص
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218 - محمد احمد احمد عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   210711  قيدت فى  1981-04-23 

برقم ايداع   6793 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  

12:00:00ص

219 - اشرف عرفان ومحمد عادل ظاظا وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   250642  قيدت فى  

17-02-1988 برقم ايداع   2697 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2028  12:00:00ص

220 - ايهاب سليمان وشركاه لتجاره المصوغات الذهبيه   شركة سبق قيدها برقم :   271234  قيدت فى  

23-02-1992 برقم ايداع   3013 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

221 - جرجس تادرس وشريكه لتجاره المصوغات بالجمله عيار18   شركة سبق قيدها برقم :   271234  قيدت 

فى  23-02-1992 برقم ايداع   3014 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

222 - شركه سفتي جروب للتجاره لصاحبها احمد فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   273295  قيدت 

فى  13-08-1992 برقم ايداع   10156 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

223 - شركه سفتي جروب للتجاره لصاحبها احمد فاروق وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   273295  قيدت 

فى  23-09-2000 برقم ايداع   17391 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2025  12:00:00ص

224 - احمد السيد عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   311110  قيدت فى  20-01-1998 برقم 

ايداع   1105 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  

12:00:00ص

225 - محمد سعد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312319  قيدت فى  16-03-1998 برقم ايداع   

4502 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2028  12:00:00ص

226 - حسام العطار وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   351585  قيدت فى  19-02-2003 برقم ايداع   

2898 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

227 - شركة المستقبل للنشاءات مجدى صبحى غبر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351901  قيدت فى  

10-03-2003 برقم ايداع   3988 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2028  12:00:00ص

228 - شركة المستقبل للنشاءات مجدى صبحى غبر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351901  قيدت فى  

31-05-2016 برقم ايداع   1965663 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2026  12:00:00ص

229 - ايهاب كمال حسن ابو ضلع وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   375338  قيدت فى  2006-03-01 

برقم ايداع   3889 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

230 - رمضان محمد احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385328  قيدت فى  04-09-2007 برقم 

ايداع   14217 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

231 - مجمع وكلء الشحن ) الكدش وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   396896  قيدت فى  2013-02-20 

برقم ايداع   2180 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  

12:00:00ص

232 - عبلة احمد شحاتة و شركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   396980  قيدت فى  06-03-2013 برقم ايداع   

2915 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  12:00:00ص
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233 - عادل فؤاد محمد احمد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   405956  قيدت فى  2016-02-22 

برقم ايداع   3470 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2026  

12:00:00ص

234 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413335  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   

5007 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

235 - رامى شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413335  قيدت فى  26-02-2017 برقم ايداع   

25726 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

236 - محمد سعد عواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415378  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   

12578 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

237 - اشرف بسيونى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418952  قيدت فى  08-01-2018 برقم ايداع   

366 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

238 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  16-03-1958 برقم ايداع   985 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2028  12:00:00ص

239 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  01-02-1989 برقم ايداع   1519 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2024  12:00:00ص

240 - البنك الهلي المصري ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  10-05-2006 برقم ايداع   

9339 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2026  12:00:00ص

241 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  06-12-1988 برقم ايداع   15998 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2023  12:00:00ص

242 - ورثه فتحى محمد البشير المغربى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   154595  قيدت فى  

25-02-1973 برقم ايداع   1825 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2028  12:00:00ص

243 - علء صلح وزيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   223168  قيدت فى  27-01-1983 برقم ايداع   

1749 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  12:00:00ص

244 - مراد لويس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   252519  قيدت فى  04-07-1988 برقم ايداع   

9095 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2023  12:00:00ص

245 - شركه اولد خضر السيد لطيف   شركة سبق قيدها برقم :   275990  قيدت فى  09-02-1993 برقم 

ايداع   2004 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  

12:00:00ص

246 - شركة ماك لتنشيط العمال التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   281765  قيدت فى  

02-03-2008 برقم ايداع   3147 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2028  12:00:00ص

247 - شركه شريف كار   شركة سبق قيدها برقم :   283121  قيدت فى  14-06-1994 برقم ايداع   7945 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2024  12:00:00ص

248 - يحي محمد شكري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   306548  قيدت فى  02-08-1997 برقم ايداع   

15026 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

249 - وحيد فريد صليب و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   307199  قيدت فى  28-08-1997 برقم ايداع   

16825 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

250 - هاني وليم عبده و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   310705  قيدت فى  03-01-1998 برقم ايداع   

70 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

251 - عماد لويز منصور و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312227  قيدت فى  16-02-2005 برقم ايداع   

2909 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2025  12:00:00ص
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252 - عماد لويز منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312227  قيدت فى  12-03-1998 برقم ايداع   

4244 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00ص

253 - شركة المصطفى لبيع منتجات البلستيك بالجملة سمير عامر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   

344770  قيدت فى  17-03-2002 برقم ايداع   4363 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/03/2027  12:00:00ص

254 - شركة جمال الدين و شركاه للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   351259  قيدت فى  

29-01-2003 برقم ايداع   1885 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

255 - سناء احمد علي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   370156  قيدت فى  27-07-2005 برقم ايداع   

14432 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2025  12:00:00ص

256 - جمال عبد الرازق محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   371343  قيدت فى  11-09-2005 برقم 

ايداع   17722 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2025  

12:00:00ص

257 - نجوى محمد حلمى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   382154  قيدت فى  30-10-2006 برقم ايداع   

24878 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

258 - اليكترونك هاوس   شركة سبق قيدها برقم :   393314  قيدت فى  11-07-2011 برقم ايداع   10099 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00ص

259 - محمد لطفى المطراوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   393314  قيدت فى  11-07-2011 برقم 

ايداع   10099 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2026  

12:00:00ص

260 - هشام فهمى محمد المصرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   393534  قيدت فى  2011-08-29 

برقم ايداع   12170 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  

12:00:00ص

261 - حماده عبد الفتاح معوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396131  قيدت فى  01-10-2012 برقم 

ايداع   13084 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  

12:00:00ص

262 - محمد شحاته عبد العزيز عبد الرؤوف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   396310  قيدت فى  

06-11-2012 برقم ايداع   14546 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

263 - شريف محمد ابو بكر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   396723  قيدت فى  20-01-2013 برقم 

ايداع   802 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00

ص

264 - سرحان رمضان متولى ابراهيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   405787  قيدت فى  

15-02-2016 برقم ايداع   2929 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2026  12:00:00ص

265 - حاتم وهدان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   409246  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

1931723 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00

ص

266 - محمد خالد وايهاب نبيل وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   419631  قيدت فى  07-02-2018 برقم 

ايداع   2761 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص
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267 - احمد حافظ عزيز وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   420252  قيدت فى  06-03-2018 برقم ايداع   

4842 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  12:00:00ص

268 - البنك الهلي المصري ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  19-01-2006 برقم ايداع   930 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2026  12:00:00ص

269 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  17-02-2013 برقم ايداع   2052 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  12:00:00ص

270 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  06-12-1988 برقم ايداع   16000 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2023  12:00:00ص

271 - وجدى جورج رياض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107763  قيدت فى  07-08-1961 برقم 

ايداع   11089 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

272 - الشركه العربيه للجوارب والملبس )ديما( ش 0م0م طبقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 81 ولئحته 

التنفيذيه والقانون رقم 95 لسنة 92   شركة سبق قيدها برقم :   224381  قيدت فى  20-03-1983 برقم ايداع   

5565 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2028  12:00:00ص

273 - ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   247203  قيدت فى  1987-06-11 

برقم ايداع   9269 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  

12:00:00ص

274 - ورثه عزت سيد علي مصطفي  عوض عزت سيد علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250720  

قيدت فى  22-02-1988 برقم ايداع   2963 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/02/2028  12:00:00ص

275 - ورثه محمد محمد محمد علي )ايمن محمد محمد محمد علي وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   275758  

قيدت فى  24-01-1993 برقم ايداع   1146 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/01/2028  12:00:00ص

276 - الشركه الهندسيه لصناعه الثاث - فمكو سعيد عبد الونيس عبد الغني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

276099  قيدت فى  16-02-1993 برقم ايداع   2393 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/02/2028  12:00:00ص

277 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   286602  قيدت فى  11-03-2009 برقم 

ايداع   4110 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2024  

12:00:00ص

278 - شركة العدل للسلك والكابلت والدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   286602  قيدت فى  

20-07-2005 برقم ايداع   14083 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2025  12:00:00ص

279 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   286602  قيدت فى  20-07-2005 برقم 

ايداع   14083 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2025  

12:00:00ص

280 - شركة العدل للسلك والكابلت والدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   286602  قيدت فى  

20-07-2005 برقم ايداع   14084 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2025  12:00:00ص

281 - عبدالله احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   286602  قيدت فى  20-07-2005 برقم 

ايداع   14084 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2025  

12:00:00ص
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282 - شركة الفرماوى للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   288548  قيدت فى  14-03-2004 برقم ايداع   

4038 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2024  12:00:00ص

283 - أ سعيد نجار وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   310201  قيدت فى  15-12-1997 برقم ايداع   

25146 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2027  12:00:00ص

284 - احمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   311517  قيدت فى  12-02-1998 برقم ايداع   

2251 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

285 - ام القرى للتجاره وتسويق القطان محمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351447  قيدت فى  

08-02-2003 برقم ايداع   2458 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2028  12:00:00ص

286 - البركه ماركت اشرف سيد ط و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   369706  قيدت فى  2005-07-11 

برقم ايداع   13300 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  

12:00:00ص

287 - محمد امين محمد احسان محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396177  قيدت فى  2012-10-10 

برقم ايداع   13518 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  

12:00:00ص

288 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   19570 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

289 - محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   19570 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

290 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   19571 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

291 - محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   19571 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

292 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   19572 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

293 - محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   19572 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

294 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931638 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

295 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931638 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

296 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931639 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

297 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931639 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص
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298 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931640 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

299 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931640 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

300 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931641 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

301 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931641 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

302 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931642 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

303 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   1931642 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

304 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931643 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

305 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931643 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

306 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931644 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

307 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931644 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

308 - تاون جروب tawn group   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931645 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

309 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   1931645 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

310 - شركة سيد نبيه محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396884  قيدت فى  17-02-2013 برقم 

ايداع   2130 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

311 - الترا كير الطبية احمد محمد ربيع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   403681  قيدت فى  

08-11-2015 برقم ايداع   15402 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص
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312 - علء عنتر عبد الغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   416976  قيدت فى  10-10-2017 برقم 

ايداع   19173 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  

12:00:00ص

313 - عصام سيد محمد العادلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419388  قيدت فى  29-01-2018 برقم 

ايداع   1847 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

314 - هانى ابراهيم محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   419919  قيدت فى  20-02-2018 برقم ايداع   

3807 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

315 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  02-11-1989 برقم ايداع   13795 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2024  12:00:00ص

316 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  06-12-1988 برقم ايداع   15997 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2023  12:00:00ص

317 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  06-12-1988 برقم ايداع   15997 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2023  12:00:00ص

318 - الخراطة الهندسية محمد حواش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114204  قيدت فى  1963-02-18 

برقم ايداع   1210 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص

319 - ش نورمز الهندسيه ) مهندس سامي الفار وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   249879  قيدت فى  

29-12-1987 برقم ايداع   18750 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2027  12:00:00ص

320 - شركه الفنادق والمطاعم العائمه السياحيه ش م م م   شركة سبق قيدها برقم :   253610  قيدت فى  

24-09-1988 برقم ايداع   12386 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2023  12:00:00ص

321 - نبيل حسن يوسف ابو خضره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   276347  قيدت فى  1993-03-08 

برقم ايداع   3318 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  

12:00:00ص

322 - شركه النصر لتجاره الملبس والمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   276347  قيدت فى  

05-03-2000 برقم ايداع   4290 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2025  12:00:00ص

323 - نبيل حسن يوسف ابوخضره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   276347  قيدت فى  2000-03-05 

برقم ايداع   4290 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2025  

12:00:00ص

324 - شركه النصر لتجاره الملبس والمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   276347  قيدت فى  

25-06-1997 برقم ايداع   12495 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/06/2027  12:00:00ص

325 - نبيل حسن يوسف ابو خضره وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   276347  قيدت فى  1997-06-25 

برقم ايداع   12495 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  

12:00:00ص

326 - سيده عبدالعزيز بلتاجى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   343364  قيدت فى  26-12-2001 برقم 

ايداع   22857 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  

12:00:00ص
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327 - ابناء مرزوق ابراهيم ابو المجد   شركة سبق قيدها برقم :   352014  قيدت فى  16-02-2003 برقم 

ايداع   4405 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2028  

12:00:00ص

328 - ايه اف جى جلوبال للتجارة شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981   شركة سبق قيدها برقم 

:   384017  قيدت فى  13-02-2007 برقم ايداع   2429 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

329 - ابراهيم اسماعيل احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384020  قيدت فى  2007-02-13 

برقم ايداع   2454 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  

12:00:00ص

330 - احمد زكى محمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   386135  قيدت فى  31-01-2008 برقم 

ايداع   1532 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  

12:00:00ص

331 - سارة محمد اسامة احمد و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   396943  قيدت فى  28-02-2013 برقم 

ايداع   2623 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  

12:00:00ص

332 - صفوت فؤاد حنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   412336  قيدت فى  22-01-2017 برقم ايداع   

1430 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

333 - الفونس شفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415237  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   

11949 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

334 - تامر حسان حامد محمد الخولى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   416343  قيدت فى  2017-08-30 

برقم ايداع   17434 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

335 - محمود زين العابدين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418465  قيدت فى  18-12-2017 برقم 

ايداع   24771 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

336 - شركه محمد فؤاد هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   90814  قيدت فى  07-09-1955 برقم 

ايداع   3102 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2025  

12:00:00ص

337 - شركه غالي لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   111722  قيدت فى  06-08-1962 برقم 

ايداع   4441 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

338 - شركه النصر للكيماويات الدوائيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   114118  قيدت فى  

10-02-1963 برقم ايداع   1047 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/02/2028  12:00:00ص

339 - المتحدة للتبريد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   184796  قيدت فى  13-10-1977 برقم ايداع   

14715 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2027  12:00:00ص

340 - ورثه عبد المقصود محمود عبد ا  محمد عبد المقصود محمود  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

246455  قيدت فى  16-04-1987 برقم ايداع   6861 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

341 - الرضا المصرية للمستلزمات الطبية ) كوجر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   251027  قيدت فى  

09-03-1988 برقم ايداع   3952 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2028  12:00:00ص
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342 - شركة الخوة لقطع غيار السيارات 0 احمد محمد مغربى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   259854  

قيدت فى  28-11-1989 برقم ايداع   14953 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/11/2024  12:00:00ص

343 - شركه بلل محمد عثمان ) عدم التعامل على صفحة القيد (   شركة سبق قيدها برقم :   264271  قيدت 

فى  30-10-1990 برقم ايداع   13011 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2025  12:00:00ص

344 - مؤسسه جميل للتجاره والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   276193  قيدت فى  22-02-1993 برقم 

ايداع   2720 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  

12:00:00ص

345 - الشركة اليابانيه لقطع الغيار)ارشى فوزى ارشى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   276211  قيدت فى  

23-02-1993 برقم ايداع   2758 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2028  12:00:00ص

346 - صمويل حلمى وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351600  قيدت فى  22-02-2003 برقم ايداع   

2950 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2023  12:00:00ص

347 - شركه نبيل عبدالرازق ربيع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396116  قيدت فى  2012-09-27 

برقم ايداع   12925 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  

12:00:00ص

348 - د.سعيد عبد الفتاح ابراهيم و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   396880  قيدت فى  2013-02-17 

برقم ايداع   2085 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

349 - ماجد جميل عطيه وشريكه ساح ادوار صليب   شركة سبق قيدها برقم :   403313  قيدت فى  

22-10-2015 برقم ايداع   14283 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2025  12:00:00ص

350 - فريدى بنيامين كرابيت ايراديان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   410390  قيدت فى  

16-10-2016 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2026  12:00:00ص

351 - شركه اسامه وليم شهات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   414273  قيدت فى  03-05-2017 برقم 

ايداع   8446 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

352 - جهاد احمد عبد المقصود زيدان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   417413  قيدت فى  

29-10-2017 برقم ايداع   20721 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2027  12:00:00ص

353 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151560  قيدت فى  

27-06-1972 برقم ايداع   4682 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2027  12:00:00ص

354 - شركة القاهرة للعمال الهندسية والتعبئة   شركة سبق قيدها برقم :   151560  قيدت فى  2007-05-20 

برقم ايداع   8125 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

355 - مصطفى جمال الدين محمد ابراهيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   151560  قيدت فى  

20-05-2007 برقم ايداع   8125 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص
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356 - شركه تيمكو للمقاولت كمال فؤاد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   215048  قيدت فى  

26-11-1981 برقم ايداع   23814 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2026  12:00:00ص

357 - شركه عليش لتجاره الخشاب واستيرادها   شركة سبق قيدها برقم :   217554  قيدت فى  

15-03-1982 برقم ايداع   5348 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2027  12:00:00ص

358 - ورثه  محمد طه احمد )سامي محمد طه وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   249352  قيدت فى  

25-11-1987 برقم ايداع   16705 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2027  12:00:00ص

359 - شركه اولد ترياق عيد   شركة سبق قيدها برقم :   251008  قيدت فى  08-03-1988 برقم ايداع   

3902 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

360 - شركه اولد ترياق عيد   شركة سبق قيدها برقم :   251008  قيدت فى  08-03-1988 برقم ايداع   

3903 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

361 - احمد هانئ وشركاه )مركز لسان العرب لتعليم العربية لغير العرب(   شركة سبق قيدها برقم :   390755  

قيدت فى  02-08-2010 برقم ايداع   12162 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/08/2025  12:00:00ص

362 - شركه جورج سامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418655  قيدت فى  25-12-2017 برقم ايداع   

25537 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

363 - ايمن نسيم عبدالرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419454  قيدت فى  01-02-2018 برقم 

ايداع   2123 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  

12:00:00ص

364 - فوزى محمد خليل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   154647  قيدت فى  28-02-1973 برقم ايداع   

1928 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

365 - فوزى محمد خليل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   154647  قيدت فى  13-10-2001 برقم ايداع   

1822468 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  12:00:00

ص

366 - سعيد احمد محمد منيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191711  قيدت فى  10-10-1978 برقم 

ايداع   14743 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2023  

12:00:00ص

367 - فكرى محمد محمد السيوطى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   215648  قيدت فى  1981-12-22 

برقم ايداع   26340 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

368 - سهام محمد على يوسف وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   224459  قيدت فى  22-03-1983 برقم 

ايداع   5754 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2028  

12:00:00ص

369 - ناجى واحمد حسين عباس وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   250697  قيدت فى  1988-02-20 

برقم ايداع   2852 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  

12:00:00ص

370 - شركه الرحاب للصرافه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   276312  قيدت فى  06-03-1993 برقم 

ايداع   3141 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  

12:00:00ص
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371 - اشرف ابراهيم عبد الشافى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   301167  قيدت فى  1997-01-01 

برقم ايداع   52 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  

12:00:00ص

372 - عادل ابراهيم عبد الشافي وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   301167  قيدت فى  05-03-2006 برقم 

ايداع   4071 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2026  

12:00:00ص

373 - تجاره اللواء للحدايد ) احمد ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312487  قيدت فى  

23-03-1998 برقم ايداع   4955 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2028  12:00:00ص

374 - ايه ارام لتشغيل المعادن وتلوينها   شركة سبق قيدها برقم :   350738  قيدت فى  06-01-2003 برقم 

ايداع   279 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00

ص

375 - هبه ا محمد توفيق وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   350954  قيدت فى  18-01-2003 برقم 

ايداع   923 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00

ص

376 - صلح رسلن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   352914  قيدت فى  05-05-2003 برقم ايداع   

7361 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2023  12:00:00ص

377 - مكتب التوكيلت المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   352914  قيدت فى  05-05-2003 برقم ايداع   

7361 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2023  12:00:00ص

378 - عبدالحميد حسن عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   369699  قيدت فى  2005-07-10 

برقم ايداع   13290 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2025  

12:00:00ص

379 - امل رؤوف وديد وامانى اميل واصف   شركة سبق قيدها برقم :   384403  قيدت فى  2007-04-17 

برقم ايداع   6257 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  

12:00:00ص

380 - شركة احمد السيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   388082  قيدت فى  12-02-2009 برقم 

ايداع   2322 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2024  

12:00:00ص

381 - دينا طلعت طلعت احمد اسماعيل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   391452  قيدت فى  

03-02-2013 برقم ايداع   1389 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص

382 - راديو طلعت 2000   شركة سبق قيدها برقم :   391452  قيدت فى  03-02-2013 برقم ايداع   

1389 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

383 - ياسر حلمى ابوهاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396825  قيدت فى  06-02-2013 برقم ايداع   

1626 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

384 - احمد سيد عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   400690  قيدت فى  30-12-2014 برقم ايداع   

16578 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2024  12:00:00ص

385 - عبدالعظيم العصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   187445  قيدت فى  20-02-1978 برقم ايداع   

2480 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

386 - حسن النبراوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239837  قيدت فى  09-03-1986 برقم ايداع   

2983 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

Page 174 of 179 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

387 - اركاديا تورز   شركة سبق قيدها برقم :   250280  قيدت فى  25-01-1988 برقم ايداع   1416 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2028  12:00:00ص

388 - خالد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   266713  قيدت فى  04-05-1991 برقم ايداع   

5301 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2026  12:00:00ص

389 - رامي جورج يعقوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   269870  قيدت فى  21-11-1991 برقم 

ايداع   16466 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  

12:00:00ص

390 - رضا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   271339  قيدت فى  02-03-1992 برقم ايداع   3414 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  12:00:00ص

391 - جمال عبدالرؤوف عبدالمنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271596  قيدت فى  1992-03-21 

برقم ايداع   4291 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  

12:00:00ص

392 - خليل ابراهيم خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   283718  قيدت فى  22-10-1994 برقم ايداع   

15418 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2024  12:00:00ص

393 - خليل ابراهيم خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   283718  قيدت فى  24-07-2006 برقم ايداع   

15790 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2026  12:00:00ص

394 - فريش شوب   شركة سبق قيدها برقم :   283718  قيدت فى  24-07-2006 برقم ايداع   15790 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2026  12:00:00ص

395 - شركه عش الملحه للبترول  اشبيتكو ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   311488  قيدت فى  

11-02-1998 برقم ايداع   62121 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2028  12:00:00ص

396 - شركه ووداكس للتوريدات العموميه عبدالخالق شلبي و سامى الدسوقى   شركة سبق قيدها برقم :   

323390  قيدت فى  13-06-1999 برقم ايداع   10510 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/06/2024  12:00:00ص

397 - امل صالح عثمان و امين كريم امين   شركة سبق قيدها برقم :   345912  قيدت فى  2002-05-13 

برقم ايداع   7917 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  

12:00:00ص

398 - حسين الديداموني و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   346658  قيدت فى  15-06-2002 برقم ايداع   

10112 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

399 - ايمن عبد الحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   350092  قيدت فى  26-11-2002 برقم ايداع   

20566 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

400 - محمد عبود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350180  قيدت فى  01-12-2002 برقم ايداع   

20185 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  12:00:00ص

401 - مدحت فكرى مينا وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   350447  قيدت فى  22-12-2002 برقم ايداع   

21756 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2027  12:00:00ص

402 - مينا حنا ذكرى وبيتر حنا ذكرى والفريد حنا ذكرى   شركة سبق قيدها برقم :   394145  قيدت فى  

12-12-2011 برقم ايداع   16933 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2026  12:00:00ص

403 - عامر محمد فؤاد حنفى وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   403145  قيدت فى  13-10-2015 برقم 

ايداع   13777 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2025  

12:00:00ص
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404 - خالد منيسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   406175  قيدت فى  02-03-2016 برقم ايداع   

4210 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2026  12:00:00ص

405 - السيد احمد محمد و شركائة   شركة سبق قيدها برقم :   408412  قيدت فى  15-06-2016 برقم ايداع   

11869 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  12:00:00ص

406 - عمرو ابراهيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   414798  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   

10376 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

407 - شركه المصرى للتجارة والتوقيع   شركة سبق قيدها برقم :   417937  قيدت فى  10-12-2017 برقم 

ايداع   24021 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص

408 - محمد حسن محمد الطيب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   417937  قيدت فى  10-12-2017 برقم 

ايداع   24021 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص

409 - نصر حسين علي وانور احمد علي وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   163814  قيدت فى  

20-05-1974 برقم ايداع   5937 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2024  12:00:00ص

410 - امين وشركاه للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   190769  قيدت فى  18-07-1984 برقم ايداع   

9711 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2024  12:00:00ص

411 - اي 0 تي 0اس   شركة سبق قيدها برقم :   190769  قيدت فى  18-07-1984 برقم ايداع   9711 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2024  12:00:00ص

412 - امين وشركاه للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   190769  قيدت فى  14-10-1984 برقم ايداع   

1914879 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00

ص

413 - الرجاء للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   221860  قيدت فى  27-04-2005 برقم ايداع   8044 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2025  12:00:00ص

414 - عمرو احمد السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221860  قيدت فى  27-04-2005 برقم ايداع   

8044 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2025  12:00:00ص

415 - عمرو احمد سيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221860  قيدت فى  17-11-1982 برقم ايداع   

17320 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2027  12:00:00ص

416 - اجيكو انتر ناشيونال سنتر ) يحي زكريا مصطفي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   239382  قيدت 

فى  02-02-1986 برقم ايداع   1476 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/02/2026  12:00:00ص

417 - شركه فينتي للملبس الجاهزه صافيناز مصطفي البراد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257448  

قيدت فى  04-11-1992 برقم ايداع   13998 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/11/2027  12:00:00ص

418 - شركه فيتي للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   257448  قيدت فى  21-12-1993 برقم ايداع   

17403 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2023  12:00:00ص

419 - صافيناز مصطفي البراد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257448  قيدت فى  21-12-1993 برقم 

ايداع   17403 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2023  

12:00:00ص

420 - صافيناز مصطفي البراد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257448  قيدت فى  21-12-1993 برقم 

ايداع   17404 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2023  

12:00:00ص
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421 - مصانع نيتي - تزوني للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   257448  قيدت فى  1993-12-21 

برقم ايداع   17404 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2023  

12:00:00ص

422 - ورثه حليم فهيم بنيامين عنهم وحيد حليم فهيم بنيامين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269882  قيدت 

فى  23-11-1991 برقم ايداع   16508 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص

423 - البان اولد خلف   شركة سبق قيدها برقم :   296154  قيدت فى  16-06-1996 برقم ايداع   9275 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  12:00:00ص

424 - جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   300216  قيدت فى  01-12-1996 برقم ايداع   21938 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2026  12:00:00ص

425 - الشركه الدوليه للتوريدات مجدي عباس و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   318562  قيدت فى  

23-11-1998 برقم ايداع   21453 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2023  12:00:00ص

426 - محمد المحمدي حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   331547  قيدت فى  22-05-2000 برقم 

ايداع   9491 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2025  

12:00:00ص

427 - شريف ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   351268  قيدت فى  01-02-2003 برقم ايداع   

1917 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

428 - شريف رمضان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   358328  قيدت فى  22-02-2004 برقم ايداع   

2666 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2024  12:00:00ص

429 - اسلم جاد الرب خلف ربيعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   359087  قيدت فى  2004-03-24 

برقم ايداع   4932 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  

12:00:00ص

430 - الشركه العالميه للتجاره )روماندو (ملك زكرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   371183  قيدت فى  

04-09-2005 برقم ايداع   17234 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2025  12:00:00ص

431 - رامى طاهر مكرم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   386316  قيدت فى  28-02-2008 برقم ايداع   

3086 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2023  12:00:00ص

432 - شركه محمود عبدالرحمن الشافعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   391830  قيدت فى  

21-12-2010 برقم ايداع   19125 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2025  12:00:00ص

433 - مهندس  عمرو محمد رفعت و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396761  قيدت فى  2013-01-27 

برقم ايداع   1108 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  

12:00:00ص

434 - مصطفى عبد الحميد حسان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398868  قيدت فى  2014-04-30 

برقم ايداع   5384 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2024  

12:00:00ص

435 - محمد حسن محمد سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   402369  قيدت فى  20-08-2015 برقم 

ايداع   11039 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  

12:00:00ص

436 - سامر سعد عبدالقادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   411062  قيدت فى  14-11-2016 برقم ايداع   

22200 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  12:00:00ص
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437 - عمرو صلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   296286  قيدت فى  23-06-1996 برقم ايداع   

9692 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2026  12:00:00ص

438 - طارق عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   302142  قيدت فى  15-02-1997 برقم ايداع   

2666 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

439 - جميل تامر شرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312152  قيدت فى  10-03-1998 برقم ايداع   

4040 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2028  12:00:00ص

440 - كامل بسطوروس دميان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   334569  قيدت فى  07-10-2000 برقم 

ايداع   18367 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2025  

12:00:00ص

441 - حلمى محمد رشاد علم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   341778  قيدت فى  30-09-2001 برقم 

ايداع   17609 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2026  

12:00:00ص

442 - زكريا علي ابراهيم خضر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   349140  قيدت فى  12-10-2002 برقم 

ايداع   17677 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  

12:00:00ص

443 - احمد سعيد حنفى محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   352075  قيدت فى  18-03-2003 برقم 

ايداع   4617 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  

12:00:00ص

444 - نجاه وصفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   356429  قيدت فى  06-07-2017 برقم ايداع   

12494 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

445 - نجاه وصفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   356429  قيدت فى  04-12-2011 برقم ايداع   

16495 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  12:00:00ص

446 - هابى جيت   شركة سبق قيدها برقم :   356429  قيدت فى  04-12-2011 برقم ايداع   16495 وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  12:00:00ص

447 - مصطفي محمود حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   369360  قيدت فى  27-06-2005 برقم 

ايداع   12313 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2025  

12:00:00ص

448 - شركة سامى تكس   شركة سبق قيدها برقم :   384944  قيدت فى  28-06-2007 برقم ايداع   10642 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

449 - اشرف طه ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   384983  قيدت فى  04-07-2007 برقم ايداع   

10988 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

450 - يسرى على احمد فاضل و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   386744  قيدت فى  07-05-2008 برقم 

ايداع   6639 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2023  

12:00:00ص

451 - المعمار   شركة سبق قيدها برقم :   396721  قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   786 وفى تاريخ  

28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00ص

452 - منتصر و سلطان وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   396721  قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   

786 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00ص

453 - شركة الباشا لخدمة السيارات - محمد عزمى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   396798  قيدت فى  

04-02-2013 برقم ايداع   1433 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص
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454 - سيد ابو العل عبد الظاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   400129  قيدت فى  26-11-2014 برقم 

ايداع   14485 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2024  

12:00:00ص

455 - كريم عبدالخالق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   400856  قيدت فى  14-01-2015 برقم ايداع   

521 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2025  12:00:00ص

456 - الجمعية التعاونية الستهلكية المنزلية لهلى عبد ا خير   شركة سبق قيدها برقم :   420207  قيدت فى  

05-03-2018 برقم ايداع   4800 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص
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