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قيود أفراد

1 - محمد احمد محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1345 ورقم قيد 

91063    محل رئيسى  عن بلى ستيشن ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة( بموافقه امنيه رقم 441لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 6شارع سعيد رزق خرطه الشيخ 

مبارك

2 - عادل امام منصور عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1346 

ورقم قيد 91064    محل رئيسى  عن ورشه فخار, بجهة محافظة القاهرة 92 و قريه الفوخير الجديد شاارع 

الفسطاط

3 - محمد عادل امام منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1350 ورقم 

قيد 91066    محل رئيسى  عن صناعه فخار, بجهة محافظة القاهرة 109 ز قريه الفواخير الجديده شارع 

الفسطاط

4 - امين اكرم امين عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1359 

ورقم قيد 91067    محل رئيسى  عن مطعم اكل شرقي, بجهة محافظة القاهرة 24أ سابقا 28 حاليا محل رقم 1 

ش الملك المظفر

5 - دنيا حسن سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1366 ورقم قيد 

91068    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و تجارة ادوات كتابيه و مستلزمات تعليم, بجهة محافظة القاهرة 

M01 شارع الميرغنى مكتب

6 - سيد احمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1380 ورقم 

قيد 91070    محل رئيسى  عن كبابجى, بجهة محافظة القاهرة ق 6354 الحى الخامس هـ و شارع الجامعه 

الحديثه

7 - ابراهيم محمد فرحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1381 

ورقم قيد 91071    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة عماره 19 منطقة النخيل 

السمرات محل رقم 2

8 - ايمان احمد عبد المنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1384 

ورقم قيد 91072    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكبيوتر وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 

البساتين - 6 ش حفنى غالي

9 - طارق شعبان مؤمن حميده تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1389 ورقم 

قيد 91073    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 39 ش على الخياط

10 - احمد محمد مأمون محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1390 

ورقم قيد 91074    محل رئيسى  عن تسويق وتجاره الكترونيه ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( 

موافقة امنية رقم 406 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 49 شارع زين العابدين من شارع مسجد الهوارى 

الميريه

11 - نور مكرم نسيم رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1394 ورقم 

قيد 91075    محل رئيسى  عن مكتبة تصوير مستندات ) فيما عدا خدمات النترنت واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 413 لسنة 2022, بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 37 - بالعقار 2 - شارع د/ طه حسين الزمالك
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12 - محمد فوزى حمدان محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1395 

ورقم قيد 91076    محل رئيسى  عن بيع و تغيير زيوت السيارات, بجهة محافظة القاهرة 168 شارع جسر 

السويس بجوار مستشفى السعودى اللمانى

13 - كركور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1396 ورقم قيد 91077    

محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 35ب 42 مساكن صقر قريش الحي العاشر

14 - محمد عجمى يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1397 

ورقم قيد 91078    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 223 مساكن المحموديه 

التعاونيات المقطم

15 - تامر محمد جابر ذكى الزغبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1399 ورقم قيد 91079    محل رئيسى  عن تجاره المعادن واللومنيوم, بجهة محافظة القاهرة 177 ش المعز 

لدين ا

16 - محمد ابراهيم محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1401 

ورقم قيد 91080    محل رئيسى  عن مكتب لتشطيبات الثاث والديكورات /مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 6 ح 

حليم باشا بركه الفيل

17 - محمد عبدالحكيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1406 ورقم قيد 91081    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عمارة 31 شارع محمد 

توفيق دياب مكرم عبيد

18 - محمد احمد سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1407 

ورقم قيد 91082    محل رئيسى  عن مكتب دعايه واعلن و توريدات عموميه ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وتوريد العماله ومستلزمات الكمبيوتر ومستلزمات الطباعه 

والدعايه والعلن ( موافقة امنية رقم 260 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 1 سليمان احمد ضاحى

19 - احمد صلح احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1411 ورقم 

قيد 91083    محل رئيسى  عن تصنيع فخار, بجهة محافظة القاهرة فاخوره رقم 54د الفواخير

20 - مصطفى طه نحاس ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1412 

ورقم قيد 91084    محل رئيسى  عن تنظيف وجهات المبانى, بجهة محافظة القاهرة 5 ش ابراهيم الريس من  

احمد الريس

21 - صيدليه د / احمد جمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1416 ورقم 

قيد 91086    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش ابراهيم باهى من ش مختار سعيد

22 - محمود محمد غريب محمد البغدادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1440 ورقم قيد 91089    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ابو بكر الصديق - 

برج الحمد - عباد الرحمن المقطم شقه

23 - منصور عبدالغفار اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1441 

ورقم قيد 91090    محل رئيسى  عن تجاره وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة مكتب l 17 ش المرغنى 

عقار 100
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24 - ماجد كمال حبيب بقطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1453 ورقم 

قيد 91091    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد كمبيوتر ومستلزماته ) فيما عدا توريد العماله 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقة امنية رقم 468 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 70 

شارع عين شمس مول الكمبيوتر

25 - محمود جمال رمضان سيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1462 ورقم قيد 91092    محل رئيسى  عن تأجير ساحات انتظار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع 

الرمايه  زهراء مصر القديمه

26 - محمد عادل السيد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1467 

ورقم قيد 91093    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها وبرامجها واجهزة اتصالت, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 81 ش الجديد بئر ام سلطان محل

27 - ايهاب جبره سلوانس صاروفيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1472 ورقم قيد 91094    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتوريد المطبوعات ) فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 572 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 44 ب ش مصطفى باشا

28 - احمد سليمان محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1477 

ورقم قيد 91096    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 23 ش الزهار ش العروبه شقه

29 - جمال عبدالباقى ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1483 

ورقم قيد 91097    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع محمد عبدالسلم 

الزهراء

30 - ابراهيم محسن ابراهيم عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1488 ورقم قيد 91098    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 44 ش احمد محمد ابراهيم من ش 

عباس العقاد ق 2 بلوك 11 م ثامنه مكتب رقم 106 بالدور الول

31 - جمال مصطفي رمضان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1489 ورقم قيد 91099    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 14ش ابوبكر الصديق م 

الوحده

32 - احمد مصطفى محمود ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1510 ورقم قيد 91102    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 

479 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 2 ش ابراهيم السيد الماظة

33 - احمد عبد ا على محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1517 

ورقم قيد 91103    محل رئيسى  عن دعايه واعلن )ليت اسكرين( ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 394 لسنة 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 38 ش الحسين بن على من ش الحجاز النزهه شقه

34 - ايهاب عبده عبده النور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1565 

ورقم قيد 91106    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 76 شارع النصر - المعادي 

الجديده
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35 - على رمضان على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1566 ورقم قيد 91107    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة القاهرة 3108 ش الوحده زهراء مدينه 

نصر

36 - محمود سعيد فرج موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1574 

ورقم قيد 91108    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 9 ش معمل يسرى من حسين الطباخ

37 - احمد طارق عبد المحسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1589 ورقم قيد 91109    محل رئيسى  عن بلي ستيشن ومينى كافيه فيما عدا خدمات النتر نت .بعد الحصول 

علي التراخيص الزمه موافقه امنيه رقم 575 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة مول اسكاي بدروم رقم 

LV2/40 الدور الرضي

38 - كرم جمال موسي مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1593 

ورقم قيد 91110    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة محل 4 بالعماره رقم 33 بالدور الرضى 

مساكن شراره حسن المأمون

39 - سارة رضوان سعد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1611 

ورقم قيد 91111    محل رئيسى  عن كسوة كراسي و تربيزات, بجهة محافظة القاهرة شقه 1 عقار 2 اسكان 

صف الضباط - الحي السادس

40 - محمد سيد عبدالحميد على سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1612 ورقم قيد 91112    محل رئيسى  عن مصنع شنط يد للسيدات, بجهة محافظة القاهرة 4 درب الركراكى

41 - ابو القاسم على عبد السميع حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1614 ورقم قيد 91113    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخليه, بجهة محافظة القاهرة 87 شارع  المنيل محل 

بالدور الول

42 - كرستين رضا حكيم عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1616 ورقم قيد 91114    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع عبدا دراز ارض الجولف

43 - الحصري للتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1619 ورقم قيد 91115    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات 

الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 14 ش زايد عثمان

44 - محسن حمزة قطب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1622 

ورقم قيد 91116    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 20 ش عبد الرؤوف السمرى 

من ترعه الخماسين

45 - علي محمد عبدالقادر طلبه منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1626 ورقم قيد 91117    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 1 عمارات مصر الجديده 

للسكان و التعمير اللف مسكن ش المقاولون العرب من ش فريد سميكه

46 - هيثم محمد مهنى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1627 ورقم 

قيد 91118    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة القاهرة 22ح رفعت المنيل
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47 - محمد جمال عبد الناصر السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1635 ورقم قيد 91119    محل رئيسى  عن بلى استيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 513 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 5 ش ثروت

48 - عادل امام عبد الجواد امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1642 

ورقم قيد 91121    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 7 ش وهدان م اولى

49 - فادى عماد حسنى فهمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1645 

ورقم قيد 91122    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل وعطور, بجهة محافظة القاهرة 4022 ش السراء 

والمعراج العلوى

50 - جورج عبد ا جرس عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1681 

ورقم قيد 91124    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره البروتان, بجهة محافظة القاهرة 14 ا ش سكه سوق الزلط

51 - نعمه عبداللطيف محمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1701 ورقم قيد 91126    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة 4 ش 

عبدالرحمن محمد

52 - سيده عبدالرحمن السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 91127    محل رئيسى  عن تنجيد افرانجى وستائر, بجهة محافظة القاهرة 28 ح الحكر

53 - فتحى سيد محمدين صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1729 

ورقم قيد 91128    محل رئيسى  عن جراج, بجهة محافظة القاهرة 18ش ابو طالب - بولق ابو العل

54 - محمد سعد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1731 ورقم 

قيد 91129    محل رئيسى  عن جراج, بجهة محافظة القاهرة 43 ش شركس الوسطانى

55 - هدى تاج الدين حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1736 

ورقم قيد 91130    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 44 ش احمد محمد ابراهيم من ش 

عباس العقاد ق 2 ب 11

56 - رانيا شريف احمد حلمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1746 

ورقم قيد 91131    محل رئيسى  عن تأجير فساتين زفاف, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع عمارات العبور 

صلح سالم الدور 11 شقه 7

57 - محمد علي عبدالمنعم النصاري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1774 ورقم قيد 91133    محل رئيسى  عن تدريب على نظم الجوده و البيئه و السلمه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة)فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 

239 لسنه 2022(, بجهة محافظة القاهرة شارع احمد عبدالعظيم من النصر الرئيسي

58 - ممدوح محمود محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1776 ورقم قيد 91134    محل رئيسى  عن نقل بضائع وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 13 

السويسرى الحى العاشر م/نصر شقه بالدور
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59 - ابراهيم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1781 

ورقم قيد 91135    محل رئيسى  عن التسويق اللكترونى ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 

520 لسنه 2022(, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع المدارس

60 - حسن فايز محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1797 ورقم 

قيد 91136    محل رئيسى  عن غسيل منسوجات و المنتجات الفرائيه و تنظيفها  و تنظيف جافا, بجهة محافظة 

القاهرة 56 عمارة الفرسان المقطم

61 - نهي محمد محيي الدين محمد الطويل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1803 ورقم قيد 91137    محل رئيسى  عن تجهيز المعارض والمؤتمرات ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 396 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 4 امتداد رمسيس  

غرفه من شقه رقم 51

62 - صبحى عبد الحميد سعد خير ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1828 ورقم قيد 91138    محل رئيسى  عن مطعم كبدة, بجهة محافظة القاهرة 36 ش الهرام

63 - اميره عادل ابراهيم عواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1834 

ورقم قيد 91139    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد وبيع الدوات الطبيه والعلميه والمعمليه)دون الدويه( 

والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه 

والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 7 ش الشيخ على يوسف قسم السيده زينب شقه بالدور الثانى

64 - حسن فرحات السيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1852 ورقم قيد 91142    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع مقام المواردى االمتفرع من 

شارع السد البرانى محل رقم 9

65 - سلوى ضاحى محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1858 

ورقم قيد 91143    محل رئيسى  عن بيع مواد التغليف, بجهة محافظة القاهرة 2 أ عمارات الشرق للتامين شارع 

حنين ابن اسحاق

66 - محمد محمود محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1875 

ورقم قيد 91144    محل رئيسى  عن خدمات تكنولوجيا طبيه ) موافقة امنية رقم 456 لسنة 2022 ( فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات السلكية ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة 105 زهراء الحى العاشر بالدور الخامس

67 - امانى فايق احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1876 

ورقم قيد 91145    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 

قطعة 5703 الحى الرابع الهضبة الوسطى  المقطم

68 - ياسر راضى فكرى مرقص تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1881 

ورقم قيد 91146    محل رئيسى  عن خدمات ما بعد الطباعة ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 459 لسنة 

2022, بجهة محافظة القاهرة 25 شارع الحرية محل

69 - جاد للطباعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1888 ورقم قيد 

91148    محل رئيسى  عن مطبعة )فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 174 لسنه 2022(, بجهة محافظة 

القاهرة 36 شارع كيلني شلهوب من شارع الفيوم
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70 - محمد محي الدين متولي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1902 

ورقم قيد 91150    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشريه ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 397 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 36 هليوبوليس 

جاردينزشيراتون

71 - جرجس طلعت منقريوس عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1921 ورقم قيد 91151    محل رئيسى  عن بيع مشغولت ذهبيه, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع المقاصيص 

الصاغه

72 - شروق مصطفى عبد الفتاح عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1929 ورقم قيد 91152    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 91 

شارع مصر السودان

73 - جمال رمضان اسماعيل عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1942 ورقم قيد 91153    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى, بجهة محافظة القاهرة 8 حارة الزياده - طولون

74 - سيداحمد محمد سيداحمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1943 ورقم قيد 91154    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الكمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 458 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع يوسف 

G9B الجندى مول البستان منطقه باب اللوق بالدور الرضى وحده رقم

75 - امل صابر عبدالحكيم عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1948 ورقم قيد 91155    محل رئيسى  عن دورات تدريبه فى مجال التنميه البشريه ) فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 455 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 2 

دار المناسبات خلف المحكمه الدستوريه

76 - خالد عوده عامر غانم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1950 ورقم 

قيد 91158    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 9 هـ /5 ش احمد العظيم من النصر الرئيسى

77 - محمد جمال احمد الليثى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1951 

ورقم قيد 91159    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الهرام المقطم

78 - موبليات صلح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1963 ورقم قيد 

91160    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة القاهرة 1 ش اولد الجمال من ش عبد الحميد مكى 

محل

79 - هانى عادل عبدالغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1966 

ورقم قيد 91161    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتجهيز مؤتمرات بالداخل والخارج ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 561 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 31 شارع مكرم عبيد شقه 3

80 - فوزى على عبد الحميد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1969 ورقم قيد 91162    محل رئيسى  عن توريد و تركيب الزجاج و الوميتال, بجهة محافظة القاهرة ع 76 

مساكن اطلس الحى العاشر - القاهرة
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81 - ابانوب حكيم بشرى حكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1972 

ورقم قيد 91163    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 76 مساكن اطلس الحى العاشر 

محل رقم 1

82 - حسين محمود عبادى راسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1979 

ورقم قيد 91164    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 3 ش الكمال من ش بن الحكم

83 - احمد محمود المدبولى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1980 

ورقم قيد 91165    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 15ش خيرا دار السلم

84 - جمال محمد محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1984 ورقم 

قيد 91167    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة القاهرة 8 مقام المواردى المتفرع من شارع 

السد البرانى -  السيدة زينب

85 - محمد نصرالدين محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1990 ورقم قيد 91168    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات المحمول والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد 

العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة شارع عطيه 

الصوالحي مشروع السراج مول محل رقم 3

86 - احمد سيد جويده خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2003 

ورقم قيد 91170    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الدش, بجهة محافظة القاهرة ش عبد المقصود بدوى من 

ناحيه جعفر والى

87 - رمضان رجب عبد العليم حزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2009 ورقم قيد 91171    محل رئيسى  عن خدمات نظافه فيما عدا توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة مدينة 

الوحدة

88 - احمد حسين فتحى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2011 

ورقم قيد 91172    محل رئيسى  عن بيع دهانات بالعموله, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الحى المعادى الجديده 

مساكن الشركه المصريه

89 - شيماء مجدى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2017 

ورقم قيد 91173    محل رئيسى  عن تدريب على اللغات ) يما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 386 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 شارع المقدس 

القبارى - الحى السابع

90 - رامى مجدى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2018 

ورقم قيد 91174    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 1ش هنداوى متفرع من ش 

على عبد العزيز

91 - زينه محمد فاروق هاشم توكل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2024 

ورقم قيد 91175    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 478 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 1171تقاطع ش 9 مع ش نادي الشرق للتامين

92 - عمرو عبدا احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 91176    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 5163 المعراج العلوى
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93 - محمود محمد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2029 ورقم 

قيد 91177    محل رئيسى  عن صناعة الملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة 56 عمارات صقر قريش مشروع غرب المعادى

94 - حافظ لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2045 ورقم قيد 91178    محل رئيسى  عن توريد وتركيب رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 94 

صبحى حسين المقطم

95 - عمرو عصام عبدالمنعم سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2050 

ورقم قيد 91179    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 12 ش ترعه الجلد

96 - احمد اسماعيل عبدالجيد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2059 ورقم قيد 91180    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 15 عماره 184 صقر قريش

97 - نعميات السيد حسين علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2063 

ورقم قيد 91182    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 58 شارع طومان باي

98 - محمد صلح الدين رياض زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 91183    محل رئيسى  عن تاجير معدات الصوت والضوء فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنتر نت بعد الحصول علي التراخيص الزمه . موافقه امنيه رقم 498 لسنه 2022 

., بجهة محافظة القاهرة 15 شارع غلب من ش زيدان خلف مطبعه دار السلم - القاهرة

99 - ملك دنيال قلدس غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2066 

ورقم قيد 91184    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل مصوغات والتصدير, بجهة محافظة القاهرة 2أ درب 

المصريين ح اليهود

100 - احمد محمد الشربينى الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 91185    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الكمبيوتر ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 63 أ ش عبدالمحسن 

الوسيمى

101 - توماس بشري عازر شنوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2080 

ورقم قيد 91187    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع مستلزمات الحواسب اللية والت التصوير والطباعه 

والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية ) فيما عدا توريد العماله والملبس  العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 538 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 35 شارع شيبان الدور الول بعد الرضى شقه 2

102 - احمد علي رشوان رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2090 

ورقم قيد 91188    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 77 شارع مصنع 

الطباشير منشأة ناصر الرضى محل رقم 1

103 - سعيد معوض محمد عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2094 ورقم قيد 91189    محل رئيسى  عن مكتب نقل و توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد مستلزمات الطباعه والدعايه والعلن ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة القاهرة 26 عمارة التعاونيات
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104 - اينو جرجس حنين عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2117 

ورقم قيد 91192    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع 

اسرائيل عياد مدينة الوحدة

105 - مروة محمد ابراهيم معوض تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2130 ورقم قيد 91193    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارت و خردوات, بجهة محافظة القاهرة 1 ر الشطر 

السادس شارع الزهراء - زهراء المعادى

106 - مدني عبد العزيز فهمي مدني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 91194    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 22 شارع الجسر البراني محل رقم 1

الدور الرضى

107 - الصيل لتجارة المخالفات والمعادن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2151 ورقم قيد 91196    محل رئيسى  عن تجارة المخلفات والمعادن دون تدويرها, بجهة محافظة القاهرة 

115 شارع المنيل

108 - محمد رضا محفوظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2156 

ورقم قيد 91197    محل رئيسى  عن بلي ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية 344 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عماره 14 بلوك 44 ش حلمي حسن علي المنطقه 

الثامنه الدور الرضى محل رقم 2

109 - عمر حازم سيف السلم الحلو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2158 ورقم قيد 91198    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 

533 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 31 شارع افريقيا قطعه 32 نهاية شارع مصطفى النحاس

110 - محمود صلح القطب غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2174 

ورقم قيد 91199    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى ) فيما عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 418 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 8 ابراج المهندسين كورنيش النيل موقع ب

111 - كريم ابراهيم عاصم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2188 ورقم قيد 91201    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة شارع بورسعيد

112 - فوزيه كارم شعبان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2192 

ورقم قيد 91202    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة شارع عبدالعزيز السبع

113 - سمير رجب مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2198 ورقم قيد 91203    محل رئيسى  عن نت فيما عدا الجهزة والمعدات والكاميرات السلكيه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امنيه برقم 524لسنه 

2022, بجهة محافظة القاهرة عماره  50 محل 7 منطقه النخيل السمرات المقطم

114 - دينا فرج على امين عزت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2204 

ورقم قيد 91204    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طب اسنان, بجهة محافظة القاهرة 103 شارع متحف المنيل 

امام سنترال المنيل
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115 - محمود شريف عبد الحليم عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2212 ورقم قيد 91205    محل رئيسى  عن خدمات شحن داخلي, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع احمد 

السلب برج الفتح متفرع من

116 - عماد حمدى منشاوى السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2220 ورقم قيد 91207    محل رئيسى  عن للتجارة والتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 6495 ق 

6495 خلف مبنى المخابرات

117 - خالد محمود مبروك موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2221 

ورقم قيد 91208    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 514 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 127 شارع رمسيس الدور الثامن بعد الرضى شقه رقم 61

118 - علء احمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2223 

ورقم قيد 91210    محل رئيسى  عن تركيب رخام, بجهة محافظة القاهرة 24 شارع عبدالباسط البحراوي

119 - سعودي احمد سعودي عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 91211    محل رئيسى  عن بيع حديد ومعادن, بجهة محافظة القاهرة 47 شارع سوق العصر

120 - نورا عادل ابو العنين السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2229 

ورقم قيد 91212    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشريه ) كورسات لغات و كمبيوتر ( موافقة امنية رقم 411 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 5 عوض عليش

121 - شادى محمد توفيق محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2233 ورقم قيد 91213    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية بالدور 12 ع 4 شارع 

151 المعادى

122 - احمد سمير اسماعيل عبده عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2236 ورقم قيد 91214    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الطحاوى محل

123 - سيد على السيد الشحرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2245 

ورقم قيد 91215    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية)فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومسلزماتها ومواد الدعاية والعلنات والطباعتة والحبار(, بجهة محافظة القاهرة حارة خليفة حمدا من شارع 

ابور المياه

124 - عباس الشحات على شعلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 91216    محل رئيسى  عن سن العدد, بجهة محافظة القاهرة ش التحاد من ش السلم  م ناصر

125 - احمد فتحى سعيد ابو غزه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2267 

ورقم قيد 91217    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة عماره 1 محل 3 النسيم حى السمرات المقطم

126 - عبدا محمد احمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2286 ورقم قيد 91219    محل رئيسى  عن بيع فاكهه ومواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 122 ش 26 يوليو 

محل رقم 9 الزمالك
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127 - سيف عادل فائق دميان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2287 ورقم 

قيد 91220    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم 529 (, بجهة محافظة القاهرة 50 ش الخليفه المامون محل 218

128 - نبيل امين خليل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2288 ورقم 

قيد 91221    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ) موافقه أمنية رقم 528 (, بجهة محافظة القاهرة 50 ش الخليفه المامون محل رقم 224

129 - محمد احمد احمد عيسوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2290 

ورقم قيد 91222    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 11 مدخل مساكن الصعيد 

المقطم شقه 1

130 - اميرة سيد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2297 ورقم 

قيد 91225    محل رئيسى  عن سايبر نت )بلي ستيشن( موافقة امنية رقم 426 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 53 منطقة النسيم حي السمرات 2 المقطم محل رقم 10

131 - احمد محمد عصام سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2301 

ورقم قيد 91226    محل رئيسى  عن اعداد برامج الحاسب اللى و معالجة البيانات و اعداد دراسات الجدوي و 

الستشارات التسويقية موافقه امنيه رقم 558 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة ش السد العالى السرايات

132 - ياسمين حلمى محمود عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2309 ورقم قيد 91227    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة 2ش العمار دار السلم

133 - رشا عربي حسين شيبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2345 

ورقم قيد 91229    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات و هدايا, بجهة محافظة القاهرة 169 مساكن السكندريه 

ب المقطم

134 - احمد عصام احمد محمد احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2347 ورقم قيد 91230    محل رئيسى  عن تصميم برامج وبرمجة المواقع اللكترونية والتطبيقات ) فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكية بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 555 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 7 سنجر الخازن الحلميه

135 - الهامى البير عبدالملك غالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2359 ورقم قيد 91231    محل رئيسى  عن تشغيل مصوغات, بجهة محافظة القاهرة 5 حارة الرقوقيه الخرنفش

136 - محمود مجدى لعمال الرخام والجرانيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2369 ورقم قيد 91232    محل رئيسى  عن اعمال رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 3 درب 

القليوبى السيدة عائشه

137 - سمر محمد حسنين محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2377 ورقم قيد 91233    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 1 الجبانه من ش الوتوستوراد كوتسيكا

138 - خلود عادل حسن حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2379 ورقم قيد 91234    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 13 ش ابراهيم عبدالهادى
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139 - اندرو عادل سمير زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2380 

ورقم قيد 91235    محل رئيسى  عن ادارة مشروعات تجارية, بجهة محافظة القاهرة 42 ش البحر الرئيسى 

مكتب A1 شيراتون الدور الخامس شقه 9

140 - محمدعلى عطا على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2387 ورقم 

قيد 91237    محل رئيسى  عن توريدالغذيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة )122( مساكن عين الصيره مدخل 

)2( شقه 9

141 - هناء محمود عباس منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2398 

ورقم قيد 91238    محل رئيسى  عن مكتبة)فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة0بموافقة امنية رقم )612 9لسنة2022, بجهة محافظة القاهرة 

الهضبه الوسطى المقطم

142 - محمد عصام امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2400 

ورقم قيد 91239    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى 

(, بجهة محافظة القاهرة 9ش عبد الرازق ابو العل اللف مسكن عين ئشمس

143 - اسلم عزت اسماعيل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2401 ورقم قيد 91240    محل رئيسى  عن صيانه وتجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 12 ح 

عبد الجواد جامع عمرو بن العاص

144 - حسين احمد حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2423 

ورقم قيد 91241    محل رئيسى  عن بيع و تعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة 4 ميدان السيده عائشه 

الخليفه

145 - ابانوب ماهر زكرى عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2426 ورقم قيد 91242    محل رئيسى  عن مكتبه ادوات هندسيه ) فيما عدا تصوير المستندات والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة 7 سابقا 13 حاليا ش انتصار السلم ش العشرين

146 - محمد كامل محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2429 

ورقم قيد 91243    محل رئيسى  عن توريدات مطبوعات ) فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 541 لسنة 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 3ح المير حسن من وابور المياه محل

147 - عمرو العزب عبدالرازق شراره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2431 ورقم قيد 91244    محل رئيسى  عن بيع كتب ودورات تنمية بشريه ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة 

امنية رقم 512 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 22 ش عمارات مصر للتعمير شقه

148 - صيدلي د / عمرو سكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2448 

ورقم قيد 91247    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة تقسيم المستقبل الهضبه الوسطى المقطم

149 - ماجد صادق منير ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2459 

ورقم قيد 91248    محل رئيسى  عن صناعة الثاث, بجهة محافظة القاهرة شارع محمود القلعاوى - بهجت 

السلم -
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150 - اشرف كمال السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2463 

ورقم قيد 91249    محل رئيسى  عن ميني ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع رمضان الصاوي مدينة الهنا 

الميرية الدور الرضى محل

151 - محمد محمد عبدالموجود تونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2482 ورقم قيد 91250    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 10 ش العيون

152 - احمد السيد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2486 

ورقم قيد 91251    محل رئيسى  عن المقاولت, بجهة محافظة القاهرة 5ش السلم من التروللى شقة رقم 3

153 - مريم فخري زكي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2491 

ورقم قيد 91252    محل رئيسى  عن بيع وصيانة ماكينات التصوير والحاسبات فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص الزمه . بموافقه امنيه رقم 569 

لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة شارع محمد كامل حسين النزهة الجديدة

154 - احمد عبدالسلم عبدالحكيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2501 ورقم قيد 91253    محل رئيسى  عن بلي ستيشن وتقديم مشروبات خفيفه ) فيما عدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 597 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 108ش مصر 

حلوان الزراعي

155 - محمد جلل على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2511 

ورقم قيد 91255    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1612 الهضبه الوسطى - المقطم

156 - كريم محمد عزت عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2513 ورقم قيد 91256    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ورفع مخلفات)فيما عدا توريد العمالة(, بجهة محافظة 

القاهرة 19 شارع عبد المنعم مدينه الوحده

157 - زمزم اشرف مصطفى احمد العنتبلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2520 ورقم قيد 91257    محل رئيسى  عن خدمات بتروليه وتوريدات فيما عدا البنزين و السولر, بجهة 

محافظة القاهرة 14 قطعه 7343 المجاوره السابعه

158 - اشرف ناصر على هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2525 

ورقم قيد 91258    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 8 ش مصطفى 

مرزوق الرض اليرانيه

159 - احمد حسني ليثي حبشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2527 

ورقم قيد 91259    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع بكري 

علي حجاج

160 - احمد فوزى عبدالمنعم فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2528 ورقم قيد 91260    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 46 شارع ابو سمره

161 - محمد مجدى عطا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2531 

ورقم قيد 91261    محل رئيسى  عن توريد رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع حسن معوض من 

زغلول الباشا
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162 - روان القذافى نصر عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2535 

ورقم قيد 91262    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 76 شارع 77 

عرب المعادى محل

163 - حسام صلح سيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2549 

ورقم قيد 91263    محل رئيسى  عن شحن داخلى, بجهة محافظة القاهرة 3 ابراج عثمان - المعادى

164 - فريد فخر الدين سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 91264    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة 26 ش النزهه

165 - صيدليه الدكتور / جورج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2551 

ورقم قيد 91265    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 350ش بور سعيد باب الخلق

166 - احمد عبدا محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2553 

ورقم قيد 91266    محل رئيسى  عن تجارة الملبس المستعملة )بالة (  جملة وقطاعى, بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 1 بالعقار رقم 13 محمد محمود

167 - مصطفى عصام السيد ابوالعطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2554 ورقم قيد 91267    محل رئيسى  عن بيع الحذية والشنط الجلدية, بجهة محافظة القاهرة ش درب ايه

168 - عبير يوسف عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2555 

ورقم قيد 91268    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبيه فيما عدا ) الكتب الدينية والدعايه والعلن (, بجهة 

محافظة القاهرة شقه بالدور الرضى عقار رقم 4.22 تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئه القومية للتصالت 

السلكية واللسلكية
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فروع الفراد

1 - ايه شريف عصمت يوسف  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1373 ورقم قيد   86897  محل فرعى  عن 

بيع حلويات ومخبوزات  بجهة محافظة القاهرة 7 نادى وادي دجله فرع اللوتس - التجمع الول

2 - سيد محمد ابراهيم جبره ا  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1367 ورقم قيد   91069  محل فرعى  

عن مكتب تأجير معدات من الغير للغير وتأجير معدات لحساب المنشاه وتجميع وصيانه اللت والمعدات والدوات 

واجهزه الفحص اللزمه للشركات العامله فى مجال الحفر البترولى  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 30ب /3ش 

المنصوري- تقسيم اللسلكي

3 - سيد محمد ابراهيم جبره ا  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1367 ورقم قيد   91069  محل فرعى  

عن مكتب تأجير معدات من الغير للغير وتأجير معدات لحساب المنشاه وتجميع وصيانه اللت والمعدات والدوات 

واجهزه الفحص اللزمه للشركات العامله فى مجال الحفر البترولى  بجهة محافظة القليوبية ش محمد فريد - ناي - ملك/

صفوت عبدا حسن

4 - محمد سعيد عبده سعيد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1417 ورقم قيد   91087  محل فرعى  عن  

اصلح وبيع قطع غيار كمبيوتر واجهزة كمبيوتر  بجهة محافظة قنا الزوايدة - بملك / تحيه عبدالرسول عبدالكريم

5 - محمد سعيد عبده سعيد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1417 ورقم قيد   91087  محل فرعى  عن  

اصلح وبيع قطع غيار كمبيوتر واجهزة كمبيوتر  بجهة محافظة القاهرة عابدين _ شقه رقم 2 بالدور الول علوى بعد 

الرضى _ 65 ش الفلكى قسم عابدين _ بملك / نعمه محمد محمد فتح ا

6 - محمد محمود صلح الدين عبد الهادى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1487 ورقم قيد   66070  محل 

فرعى  عن ادارة المطاعم والمنشآت الترفيهية  بجهة محافظة القاهرة واحدة رقم 2 عقار 123شارع عبد العزيز ال 

سعود -ويست بنك مصر

7 - ايه شريف عصمت يوسف  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1456 ورقم قيد   86897  محل فرعى  عن 

بيع حلويات ومخبوزات  بجهة محافظة القاهرة 7 نادى وادى دجلة فرع اللوتس التجمع الول

8 - محمد وحيد محمد حسين  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1479 ورقم قيد   90427  محل فرعى  عن 

بيع تجزئه بمتاجر الحذيه و ملبس و منتجات جلديه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (  بجهة محافظة 

القاهرة محل 2 فيل 3 بلوك 2 مساكن التجاريين شقه 9 المقطم القاهرة

9 - بانوراما الحناوى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1602 ورقم قيد   79778  محل فرعى  عن بيع 

مفروشات  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع المنصوريه الدراسه

10 - زينب اسماعيل محمد عماره  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1598 ورقم قيد   90375  محل فرعى  

عن بيع ادوات مدرسية ومكتبية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والمصاحف والكتب الدينية والطباعة والدعاية 

والعلن (  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع كامل صدقى الفجاله

11 - اسحاق جرحس مهنى سعدا  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1655 ورقم قيد   91123  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال  بجهة محافظة الجيزة دهشور

12 - اسحاق جرحس مهنى سعدا  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1655 ورقم قيد   91123  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال  بجهة محافظة القاهرة الموافقه عى افتتاح فرع بالعنوان / الخليفه عقار 182 

مساكن فوزى الغرباوى

13 - صابر محمد عبد العال عبد الرحمن  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1721 ورقم قيد   79354  محل 

فرعى  عن المأكولت خفيفه ) تيك اواي(  بجهة محافظة القاهرة 16 ش عبد الخالق ثروت - الدور الرضي

14 - صابر محمد عبد العال عبد الرحمن  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1723 ورقم قيد   79354  محل 

فرعى  عن المأكولت خفيفه ) تيك اواي(  بجهة محافظة القاهرة المنطقه الشرقيه بجوار المسجد الكبير بمقر النادي 

الهلي بالجزيره

15 - عونى محمد محمد ابو زيد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1826 ورقم قيد   30375  محل فرعى  

عن تعديل غرض الشركة الى  ليصبح الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / 3 عمارات العبور - صلح سالم - مدينة نصر
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16 - عمرو زكريا عبد المومن جاد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1795 ورقم قيد   73127  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / تجارة بقاله  بجهة محافظة القاهرة 7 / 5 ش الهضبه الوسطى الحى الثالث

17 - محمود احمد فؤاد احمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1871 ورقم قيد   85232  محل فرعى  عن 

تجارة وتوريد اجهزة ومستلزمات طبيه  بجهة محافظة القاهرة 81ش القصر العينى امام دار الحكمة

18 - جورج عبد ا جرس عبده  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1846 ورقم قيد   91124  محل فرعى  

عن مكتب لتجاره البروتان  بجهة محافظة القاهرة محل العقار رقم 17بير حمص من شارع الجيش درب مصطفى 

الموسكى

19 - لؤى مدحت عبدالعال ثابت  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2235 ورقم قيد   90381  محل فرعى  

عن مقاولت عامه و توريدات عموميه ومطعم وكافيه  بجهة محافظة القاهرة 9402 طارق ابو النور الحى الثامن 

المقطم
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قيود الشركات

1 - تامر نصر ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1348 ورقم قيد  91065    مركز عام  عن مطعم واقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات وتقديم كافة 

انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواى وتوريد كافة انواع المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة 3 عمارات 

صقر قريش وحدة رقم 1 و2

2 - طارق محمد العدوى وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1476 ورقم قيد  91095    مركز عام  عن توريدات عمومية  بجهة محافظة القاهرة ش عبدالسلم عارف 

البستان سابقا - باب اللوق

3 - ورثة محمد عبدالقادر محمد عنه السيد - مصطفى محمد عبدالقادر محمد حسين شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1497 ورقم قيد  91100    مركز عام  عن اويل 

سيل و جميع انواع الكاوتشوك و الميكانيكال سيل  بجهة محافظة القاهرة شارع معروف

4 - شركة اكرم محمد الشهير بكمال ابراهيم محمد و شريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1538 ورقم قيد  91105    مركز عام  عن بيع و تجارة الجهزه و المستلزمات 

الطبيه  بجهة محافظة القاهرة 39 شارع على باشا ابراهيم - المنيره

5 - عمرو محمد عبدالقادر وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1683 ورقم قيد  91125    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية  بجهة محافظة القاهرة 11 أ 

عمارات الكويتية شقه رقم 19 المرحله الثانيه

6 - شركه )  ابناء خليل ( لتجاره المواسير والحديد شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    1886 ورقم قيد  91147    مركز عام  عن تجاره المواسير والحديد  بجهة محافظة القاهرة 3 

شارع سكه المير مسعود من ش سيلمان باشا

7 - محمد عبد المقصود عبد المعطي و محمود محمد عبد المقصود شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    2101 ورقم قيد  91190    مركز عام  عن توريد و تجاره النظارات الشمسيه  

بجهة محافظة القاهرة /عقار 6273 ش الجامعه الحديثه المقطم

8 - شركة الوصل للبترول طبقا لقرار وزير البترول برقم 1640لسنة 2022 شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2147 ورقم قيد  91195    مركز عام  عن القيام 

بعمليات البحث عن البترول واستغلله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس  بجهة محافظة القاهرة ش 

فلسطين - الشطر الرابع

9 - مني محمد وشريكها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2381 

ورقم قيد  91236    مركز عام  عن توريد المواد البترولية ماعدا البنزين والسولر وإدارة محطات البترول  

بجهة محافظة القاهرة ش الشطر السابع برج علياء زهراء المعادي

10 - عادل محمد  رفاعي وشركاه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

2446 ورقم قيد  91246    مركز عام  عن تجارة خردوات وملبس بالجمله  بجهة محافظة القاهرة المحل 

رقم)5(بالعقار )28( شارع جوهر القائد
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فروع الشركات

1 - اشرف وياسر محمد على محمود   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1576 ورقم قيد   64388   

فرعى  عن تجاره الجذيه بجميع انواعها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع كائن بالمحل رقم 3 بالعقار رقم 8 

عمارات القوات المسلحة عين شمس القاهرة

2 - جمال جابر حامد حماد وشركاه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1697 ورقم قيد   88733   

فرعى  عن تحضير وجبات وإدارة مطاعم  بجهة محافظة القاهرة مطعم نادي المعادي

3 - شريف ابراهيم يوسف وشركاه   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1772 ورقم قيد   14338   

فرعى  عن تصنيع علب صفيح  بجهة محافظة القاهرة 1أ بلوك 22004بالمنطقة الصناعية مدينه العبور

4 - محمد احمد عبدالسلم وشركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2109 ورقم قيد   91191   فرعى  

عن تجارة وتوريد الحديد ) خوص - زوايا ( ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة 

محافظة القاهرة 24 ش سوق العصر - بولق

5 - السلم ستيل للتجارة والتوريدات   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2109 ورقم قيد   91191   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحديد ) خوص - زوايا ( ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  

بجهة محافظة القاهرة 24 ش سوق العصر - بولق

6 - محمد احمد عبدالسلم وشركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2109 ورقم قيد   91191   فرعى  

عن تجارة وتوريد الحديد ) خوص - زوايا ( ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة 

محافظة القليوبية ش الشامى - ابو سنه - الطريق البطىء

7 - السلم ستيل للتجارة والتوريدات   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2109 ورقم قيد   91191   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحديد ) خوص - زوايا ( ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  

بجهة محافظة القليوبية ش الشامى - ابو سنه - الطريق البطىء

8 - كونتكت الماليه ش م م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2256 ورقم قيد   84819   فرعى  عن 

التمويل الستهلكى  بجهة محافظة القاهرة 25 ش سنان -الزيتون-القاهرة

9 - نهى العجيل وشركاءها   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2362 ورقم قيد   81155   فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح/ بيع الكسسوارات والساعات والهدايا والشنط الحريمى والنظارات الشمسية ومستحضرات 

التجميل واكسسوارات الموبايل والخردوات  بجهة محافظة القاهرة الوحده التجاريه رقم 103 الكائنة بالدور الول 

بالملحق التجارى بأبراج نايل سيتى الكائنة فى 2005 ج كورنيش النيل رملة بولق قسم بولق الدكرور
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 محو - شطب

1 - على حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15896 قيد فى 13-12-1990 برقم ايداع  3623 وفى تاريخ  

01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للوفاه

2 - نورهان محمود محمد عبد الحليم الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81701 قيد فى 24-12-2018 برقم 

ايداع  11083 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

3 - صابر محمد حافظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2742 قيد فى 12-03-1985 برقم ايداع  531 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل بناء عل طلب الوكيل وشهادة الغرفه ةالوفاة تم محو القيد وشطب 

السجل في 2/2/2023

4 - محمد فريد حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48794 قيد فى 07-08-2004 برقم ايداع  4159 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

5 - خالد امين عبد الحليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   51431 قيد فى 16-08-2005 برقم ايداع  4588 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

6 - مفروشات احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54665 قيد فى 05-09-2006 برقم ايداع  5777 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

7 - سماح محسن صبرى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   77423 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع  

556 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

8 - ايمن ثابت توفيق عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   82358 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  1418 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل بناء علي طلب صاحب الشان وشهادة الغرفه تم محو القيد 

وشطب السجل في 2/2/2023

9 - واجبات محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10900 قيد فى 07-07-1988 برقم ايداع  1582 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

10 - فؤاد هريدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25773 قيد فى 26-06-1995 برقم ايداع  2651 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التأشير من مكتب سجل الجيزة تم محو الفرع 

الكائن بالعنوان 34 ش المنيل مصر القديمه

11 - محمد عصام الدين سامى عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   36696 قيد فى 09-06-1999 برقم ايداع  

3146 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

12 - طارق خليل محمد عمر اللمعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55567 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع  

7706 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

13 - سعيد سمير محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69469 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع  2578 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجارة تم محو القيد من السجل التجاري

14 - جيهان محمد عبد المجيد رزق شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   71894 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  

8365 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

15 - احمد خلف محمد محرز  تاجر فرد سبق قيده برقم   73497 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع  1830 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

16 - احمدعبد الرحمن ابراهيم دكرورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75250 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع  

6649 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

17 - ايمن صبرى ناشد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   76834 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  11138 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

18 - محمد محمود عبد الغفار سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86120 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  596 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة
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19 - محمود سيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31596 قيد فى 10-09-1997 برقم ايداع  4752 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وبذلك يمحي من السجل التجاري

20 - امال عبدالرحمن مصطفي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   50083 قيد فى 22-02-2005 برقم ايداع  

991 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري

21 - محمد جمال محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   58382 قيد فى 03-11-2008 برقم ايداع  

5144 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وبذلك يمحي من السجل التجاري

22 - محمد حسن مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   69281 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع  6403 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع الكائن فى 2 مساكن القوات المسلحه صقر 

قريش البساتين

23 - احمد سيد احمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   73062 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع  782 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

24 - مينا منسى انيس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   80349 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  7808 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

25 - محمد محمد عبد الظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   88587 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  403 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

26 - عواطف ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17104 قيد فى 27-07-1991 برقم ايداع  2001 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

27 - صادق احمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   53654 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع  3237 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

28 - صادق احمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   53654 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع  6095 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى وبذلك يمحى الفرع

29 - مدحت سامى نصيف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   62018 قيد فى 21-12-2011 برقم ايداع  5960 

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

30 - حسام السيد عبد الوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75222 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع  

6553 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

31 - حسام السيد عبدالوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75222 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع  

9834 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء القيد الرئيسي

32 - حسام السيد عبدالوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75222 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

3935 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء القيد الرئيسي

33 - حسام السيد عبدالوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75222 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

3934 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء القيد الرئيسي

34 - حسام السيد عبدالوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75222 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

3933 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

35 - صفاء على ماهر يوسف مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   82538 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  

1906 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

36 - محمد احمد حسن احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   84799 قيد فى 01-06-2020 برقم ايداع  

2354 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

37 - هبه على عبدالموجود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   84832 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع  2524 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

38 - عبد الحليم حافظ ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85339 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  

4973 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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39 - محمد محمد احمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   6422 قيد فى 15-10-1986 برقم ايداع  2927 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

40 - مجدى عطيه عطيه بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24888 قيد فى 31-01-1995 برقم ايداع  532 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - خالد احمد حسين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37215 قيد فى 04-08-1999 برقم ايداع  4374 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

42 - مدحت حسن سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70139 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع  4072 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

43 - اسامة محمد عبد العزيز علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76166 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع  

9269 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

44 - كمال الحسينى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   30472 قيد فى 22-04-1997 برقم ايداع  1902 وفى 

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

45 - مصطفى راشد محمود خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   72496 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع  

10002 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

46 - عبدالعزيز عبدالمنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31827 قيد فى 05-10-1997 برقم ايداع  5278 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

47 - محمد ايهاب صالح احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76645 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع  

10613 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة ولذلك يمحى من السجل 

التجارى

48 - محمود محمد محمود كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   76757 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع  10926 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

49 - حسام عبد الحميد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80237 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  

7529 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة ولذلك يمحى من السجل 

التجارى

50 - احمد محمد احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   81760 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  

11242 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحو من السجل 

التجارى

51 - احمد محمد احمد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17356 قيد فى 07-09-1991 برقم ايداع  2538 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

52 - رضا عشماوى حسين حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39287 قيد فى 09-05-2000 برقم 

ايداع  2505 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

53 - سامي عبدالغفار عبد البر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43150 قيد فى 13-01-2002 برقم ايداع  193 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

54 - اميره محمود عبدالغني خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   65945 قيد فى 06-01-2015 برقم ايداع  76 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

55 - علي احمد ابوعوف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69811 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  3343 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

56 - احمد مصطفى احمد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73314 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  1414 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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57 - محمد فريد فوزى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77286 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع  229 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

58 - محمد فتحى قرنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   82885 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع  2939 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

59 - مهاب ممدوح قطب عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   84220 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  

8373 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

60 - اسماء البيلى السيد البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85074 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  3596 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

61 - نجوى اسماعيل محمد ميرغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23881 قيد فى 19-09-1994 برقم ايداع  

3513 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

62 - صالح متولي صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51604 قيد فى 07-09-2005 برقم ايداع  5015 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

63 - انجى ممدوح محمد احمد الزمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   71691 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  

7825 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

64 - عبد الهادي عامر عبد الهادي الضرغامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53800 قيد فى 08-06-2006 برقم 

ايداع  3599 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

65 - نجوى ابراهيم بكرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65459 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع  

5388 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

66 - حرب ابراهيم بشاره حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   80694 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  8647 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

67 - عصام عبدالحكيم بلبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   20340 قيد فى 30-01-1993 برقم ايداع  406 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

68 - انور مصطفي محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53847 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع  3704 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

69 - السيد عبده السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81783 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  11049 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى وبلك يمحى الفرع

70 - السيد عبده السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81783 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع  11304 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

71 - على مصطفى على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   82017 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  566 

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

72 - احمد محمد مصطفى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87337 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع  5367 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

73 - فاطمه عبد الحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15774 قيد فى 26-11-1990 برقم ايداع  3290 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

74 - مصطفى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   60722 قيد فى 02-01-2011 برقم ايداع  1 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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75 - مصطفى احمد محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   79406 قيد فى 21-06-2018 برقم ايداع  5416 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

76 - فتحي الهنداوي حسين الهنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   73936 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع  

3111 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

77 - سامح محمد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   80459 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  8044 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة ولذلك يمحو القيد من السجل التجارى

78 - مصطفى مجدى عزت عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   88995 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

2774 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

79 - خيرى عبد الحليم السيد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41637 قيد فى 13-05-2001 برقم ايداع  

2108 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك  التجاره تم محو القيد من السجل 

التجاري

80 - تعديل السم التجارى ليصبح  مكتب فتنة هانى رمضان للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   65679 قيد 

فى 09-12-2014 برقم ايداع  5925 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

81 - حمدى فرج مرشد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69038 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع  1659 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

82 - ابراهيم محمود ابراهيم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   69412 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع  

2448 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجاري

83 - احمد محمد حمدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69753 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع  3206 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

84 - اشرف محمد احمد محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   71462 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع  

7270 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

85 - عمرو حسن عبدالفتاح عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72104 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع  

8914 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

86 - جمعه عبدالحميد محمد واعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   75539 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع  

7624 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجارة تم محو القيد من السجل 

التجاري

87 - سعيد عبد ا محمد راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم   80259 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع  7575 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

88 - دارين عثمان محمد مشهور  تاجر فرد سبق قيده برقم   85147 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  3932 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

89 - محمد محمود حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1437 قيد فى 09-06-1984 برقم ايداع  845 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب الوفاه تم محو القيد من السجل التجاري

90 - مرفت عباس الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9808 قيد فى 19-01-1988 برقم ايداع  142 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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91 - ملك دنيال قلدس غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   59041 قيد فى 27-07-2009 برقم ايداع  3625 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجارة تم محو القيد من السجل التجاري

92 - اسحق صبري يسي عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   88656 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  

989 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

93 - شحاتة جمعة شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   4093 قيد فى 18-11-1985 برقم ايداع  2141 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

94 - مجدى محمد كمال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32037 قيد فى 29-10-1997 برقم ايداع  5808 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

95 - رامى محمد فتحى رضوان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   61624 قيد فى 25-08-2011 برقم ايداع  

4046 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

96 - محمد محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83986 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع  7431 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

97 - نبيل على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37405 قيد فى 29-08-1999 برقم ايداع  4809 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

98 - محمد صلح عفيفي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   70335 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع  

4524 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

99 - سعيد حسين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71653 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع  7729 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

100 - مسعود سيد عبدالحميد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   78079 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع  

2087 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة ولذلك يمحو القيد من السجل 

التجارى

101 - سعيد حسين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79601 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع  5931 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

102 - محمد محمد محروس شندى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   79976 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع  

6933 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

103 - محمد الشربينى الشربينى البرجيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44356 قيد فى 19-08-2002 برقم 

ايداع  3678 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

104 - علء الدين محمد زكريا حسين الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59525 قيد فى 23-02-2010 برقم 

ايداع  887 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري

105 - محمد مصطفى شتيوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71025 قيد فى 02-08-2016 برقم ايداع  

6165 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

106 - محمد مصطفى السيد الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71541 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع  

7452 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

107 - يحى عاشور حسن الدمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم   77206 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع  58 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى
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108 - كريم اسامه ذكريا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78124 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع  2184 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

109 - حسين محمد سيد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   85043 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  3443 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

110 - سماح فوزى عبد اللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89729 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع  

6512 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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رأس المال

1 - امين سليم امين عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   84905 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع   2824 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - حسن احمد عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم   71834 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع   8214 

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

3 - رشا على احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   87669 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع   4345 فى 

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

4 - محمود فتحي عبدالمقصود نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم   90941 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع   

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

5 - روماني بدر لمعي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   76415 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع   9917 

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

6 - محمد حسني محمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   82547 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع   

1940 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

7 - محمد على محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   89095 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   3132 فى 

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

8 - سيف اسماعيل عزقلنى حسن عزقلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   84978 قيد فى 14-07-2020 برقم 

ايداع   3158 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - محمد عاطف محمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   59372 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع   5865 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - سامى هارون متى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم   86816 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   

3279 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - محمد احمد عبد الباقى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   68775 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع   

1012 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

12 - احمد فوزي فتوح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   87707 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع   6886 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - مؤسسه النواوي للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   68195 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع   6428 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

14 - ملك فكتور لبيب حناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   79191 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع   4919 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

15 - محمد عماد الدين يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   84728 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع   

1912 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

16 - محمد سعيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   76467 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع   10073 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

17 - منى محمدى ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   83735 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   

6327 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - ريهام خالد ابراهيم الكويدي تاجر فرد سبق قيده برقم   85430 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   5382 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

19 - اسلم فتحى محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   89428 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   4807 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - محمود مرعى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   38424 قيد فى 15-01-2000 برقم ايداع   152 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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21 - تعديل السم التجارى ليصبح  الكيلنى للمستلزمات والجهزة الطبيه تاجر فرد سبق قيده برقم   45248 قيد 

فى 19-01-2003 برقم ايداع   274 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

22 - احمد محمد سيد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67418 قيد فى 27-10-2015 برقم ايداع   4743 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - حسن حسن عبده الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم   85828 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع   7293 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

24 - ايمن المتولى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   90416 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع   10580 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - عاطف عبد الهادى حسين محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم   75093 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع   

6178 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - محمد منصور صادق منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   70504 قيد فى 07-06-2016 برقم ايداع   

4915 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - رمضان صابر ابراهيم عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   89679 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   

6184 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

28 - رمضان فهمى بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60839 قيد فى 11-01-2011 برقم ايداع   265 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمد محمود انور المتولى الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   89379 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

4482 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,437,500.000
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العناوين 

1 - تامر عبد اللطيف عفيفى على تاجر فرد سبق قيده برقم    79121 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع    

4719 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 7253 شقه بالدور الرضي 

رقم )1( الحي السادس- الهضبه الوسطي

2 - ايه شريف عصمت يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    86897 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    3567 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 نادى وادي دجله فرع اللوتس - التجمع 

الول

3 - حسن احمد عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم    71834 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    8214 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش المدارس عزبة العرب مدينة نصر

4 - رضا وجدى محمد رضا تاجر فرد سبق قيده برقم    62425 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع    1338 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جزء من D441  ش الجيش المنطقة 

الصناعية شق الثعبان طره

5 - محمد محمود صلح الدين عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    66070 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    

467 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة واحدة رقم 2 عقار 123شارع عبد 

العزيز ال سعود -ويست بنك مصر

6 - عبدالعزيز عباس عبدالعزيز منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    67698 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    

5350 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3215 الهضبة الوسطى المقطم

7 - عبد الرحمن محمد سيد خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم    84730 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    

1926 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /9294 ش 

33 الهضبه الوسطى - المقطم

8 - ايه شريف عصمت يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    86897 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    3567 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 نادى وادى دجلة فرع اللوتس التجمع 

الول

9 - طلعت عادل محمد سليمان الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم    89120 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

3223 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 ش نوبار -باب اللوق-سيتى 

مول

10 - محمد وحيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    90427 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    10738 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 2 فيل 3 بلوك 2 مساكن التجاريين 

شقه 9 المقطم القاهرة

11 - خالد سلمه سيد  حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    72347 قيد فى 28-11-2016 برقم ايداع    9581 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالدور الرضى بالعقار 7 

شارع عبد العزيز

12 - بانوراما الحناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    79778 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع    6366 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 شارع المنصوريه الدراسه

13 - احمد كمال محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    87610 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    6561 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2096 ش الرقم بن ابى الرقم مجاوره 2 

مدينة المعراج المعادى

14 - اكرم محمد الشهير بكمال ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89911 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع    7614 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش القصر العينى 

السيدة ذينب
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15 - زينب اسماعيل محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم    90375 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

10335 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 شارع كامل صدقى الفجاله

16 - محمد حسن مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    69281 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 2 

مساكن القوات المسلحه صقر قريش البساتين

17 - صابر محمد عبد العال عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    79354 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    

5282 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 16 ش عبد الخالق ثروت - الدور 

الرضي

18 - صابر محمد عبد العال عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    79354 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    

5282 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المنطقه الشرقيه بجوار المسجد 

الكبير بمقر النادي الهلي بالجزيره

19 - مينا كمال سالم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    84911 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    2846 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 على 3 الشطر 

السابع المعادى الجديده - موافقة امنية رقم 507 لسنة 2022

20 - عونى محمد محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30375 قيد فى 02-04-1997 برقم ايداع    1668 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 3 عمارات العبور 

- صلح سالم - مدينة نصر

21 - عمرو زكريا عبد المومن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    73127 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع    

950 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 / 5 ش الهضبه الوسطى الحى 

الثالث

22 - عمرو زكريا عبد المومن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    73127 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    

1795 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7/5ش الهضبه الوسطى الحى 

التالت المقطم

23 - زينب عبدالحميد محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    82667 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

2255 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 32 بالدور التالت قطعه 420

منطقه د المقطم

24 - زينب عبدالحميد محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    82667 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

2255 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه 32 

بالدور الثالث قطعه 42 منطقه د

25 - تعديل السم التجارى ليصبح  ابو الفضل ميديكل للجهزه والمستلزمات الطبيه تاجر فرد سبق قيده برقم    

85232 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    4443 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 81ش القصر العينى امام دار الحكمة

26 - عز لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم    89474 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    5030 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 مكرر محل الدور الرضى حارة جعفر -ش 

التونسى -الخليفة

27 - جورج عبد ا جرس عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    91124 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    

1681 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل العقار رقم 17بير حمص من 

شارع الجيش درب مصطفى الموسكى

28 - محمد عاطف محمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    59372 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع    

5865 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافه فرع بالعنوان / مركز دمياط 

- الشعراء - ش الشيخ خضر - ملك / احمد محمد حافظ ضيف
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29 - رجب محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70206 قيد فى 16-05-2016 برقم ايداع    4218 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القليوبيه حوض الروضه ابو سنه 

القليوبيبه

30 - سامى هارون متى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    86816 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

3279 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 برج باسل سهل حمزة الهرم

31 - رضا محمد عبد العال صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    48557 قيد فى 30-06-2004 برقم ايداع    

3471 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6خالد بن الوليد دار السلم

32 - احمد سيد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    68118 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    6248 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ب 10م 3 اطلس المقطم الخليفه القاهرة

33 - مروة كمال مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84574 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    1075 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 1560الحلى الول محل رقم 1 

المقطم

34 - محمد سعيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    76467 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    

10073 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ابو بكر الصديق المحجر طرة 

المدبح المعادى

35 - ابرام جرجس مسعود عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    87668 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

6744 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 ش نوبار سيتى مول باب 

اللوق محل 4

36 - لؤى مدحت عبدالعال ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    90381 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

10369 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9402 طارق ابو النور الحى 

الثامن المقطم

37 - تهامى رمضان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    76759 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    

10930 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 14 ش محمد عمران 

من ش النجاح عزبه خير ا

38 - فهد ابراهيم السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    80984 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    9332 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 112 ش 302متفرع من شارع 306 

البساين القاهرة

39 - ريهام خالد ابراهيم الكويدي تاجر فرد سبق قيده برقم    85430 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    

5382 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 7 الدور الول من العقار 

1 ش 210 ميدان فيكتوريا - دجله

40 - اسلم فتحى محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    89428 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    4807 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 23 ش الربعين الطوابق فيصل الجيزة

41 - هشام عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    62197 قيد فى 15-01-2012 برقم ايداع    389 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /43 ل ش الجزائر 

المعادى الجديده

42 - حسن حسن عبده الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    85828 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    7293 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 بلوك 18 مدخل 1 شقه 7  7842 

المقطم

43 - خالد محمد حسن رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم    91010 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع    1030 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بندر قليوب الكيلو 14 طريق مصر 

اسكندرية الزراعى ويحمل رقم 56
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44 - مروى يوسف سعيد شليل تاجر فرد سبق قيده برقم    58965 قيد فى 23-06-2009 برقم ايداع    

3070 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11ابراج عثمان فوق المتوسط -

كورنيش النيل

45 - حسين علي حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65701 قيد فى 11-12-2014 برقم ايداع    5980 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 21 شارع عبد العزيز جاويش

46 - عاطف عبد الهادى حسين محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    75093 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

6178 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 محل رقم 9 عمارات صقر 

قريش - شارع البحث الجنائى - المعادى - القاهرة

47 - باسم فارس لديد عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    90106 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

8871 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش صدقى اسكندر من الزرايب م 

ناصر
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النشاط

1 - حسن احمد عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  71834 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    8214

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير

2 - احمد اسماعيل احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  89756 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    6649

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ ادارة وتشغيل ملعب رياضية

3 - محمد محمود مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  2039 قيد فى 05-11-1984 برقم ايداع    1632وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عمومية

4 - على للمنظفات تاجر فرد سبق قيده برقم  71807 قيد فى 17-10-2016 برقم ايداع    8150وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت كهربائيه والتيار الخفيف والصيانه

5 - محمد وحيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  90427 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    10738وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط /صالون تجميل

6 - نجلء فتحي عبد العزيز حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  80069 قيد فى 16-08-2018 برقم ايداع    

7126وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  التصنيع لدى الغير ومستحضرات التجميل 

والمطهرات والمنظفات والتوريدات العمومية

7 - محمود غالب على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  91050 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    1246وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل بضائع وركاب

8 - صابر محمد عبد العال عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  79354 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    

5282وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  المأكولت خفيفه ) تيك اواي(

9 - حسن فتحى سكران مصطفى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  89156 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3390وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت واعمال هندسيه

10 - منى محمد محمود حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  56137 قيد فى 15-01-2007 برقم ايداع    185وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع منسوجات بالتجزئه

11 - كريم شارل نجيب فرنسيس تاجر فرد سبق قيده برقم  67201 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    4241

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  موافقة امنية برقم79لسنة 2022

12 - محمد مدين حسين رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  58240 قيد فى 31-08-2008 برقم ايداع    4282

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي : تشغيل وتشكيل المعادن

13 - عاشور محمد عاشور الغضبان تاجر فرد سبق قيده برقم  74462 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

4436وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36

من المجموعة 6

14 - سيف اسماعيل عزقلنى حسن عزقلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  84978 قيد فى 14-07-2020 برقم 

ايداع    3158وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير والستيراد فيما عدا 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19

15 - ايمن محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  40677 قيد فى 02-12-2000 برقم ايداع    6210وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تقديم مشروبات ساخنه وبارده )وجبات خفيفه(

16 - سطوحى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  79349 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    5255وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع قطع غيار اطارات وبطاريات

17 - سامى هارون متى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  86816 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

3279وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكرية واكسسواراتها ( موافقة امنية رقم 213 لسنة 2022
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18 - سيداحمد محمد سيداحمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91154 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    

1943وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره مستلزمات الكومبيوتر فيما عدا خدمات 

النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امنيه برقم 458 لسنه 2022

19 - امل صابر عبدالحكيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  91155 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    

1948وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  دورات فى مجال التنميه البشريه فيما عدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة بموافقه امنيه برقم 455 لسنه 2022

20 - شيماء مجدى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91173 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    2017

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تدريب على اللغات فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه

21 - محمد على زين العابدين سليمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  20606 قيد فى 28-03-1993 برقم ايداع    

1171وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / التوكيلت التجاريه ليصبح النشاط 

استيراد وتصدير فقط

22 - احمد سيد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  68118 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    6248وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره المحمول ومستلزماته واكسسوارته

23 - مؤسسه النواوي للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  68195 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع    6428

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد

24 - عادل احمد سليمان عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  79768 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع    

6338وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير والستيراد فيما عدا الفقرة 36 

من المجموعة 6 والمجموعة 19

25 - ملك فكتور لبيب حناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  79191 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    4919

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اداره متكامله للمخلفات وتشمل جمع ونقل 

المخلفات الصلبه والغير خطره

26 - محمد جودة محمد جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  82665 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    2250وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات ادوات الجزارة وجميع أنواع السكاكين 

الي النشاط الصلي .

27 - محمد عماد الدين يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84728 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    

1912وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مفروشات فقط

28 - محمد سعيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  76467 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    10073

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  كوافير رجالى

29 - ابرام جرجس مسعود عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  87668 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

6744وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد مستلزمات كومبيوتر فيما عدا توريد العماله 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امنيه برقم 544لسنه 2022

30 - لؤى مدحت عبدالعال ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  90381 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    10369

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطعم وكافيه

31 - ريهام خالد ابراهيم الكويدي تاجر فرد سبق قيده برقم  85430 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5382

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره اثاث ومقاولت عامه

32 - احمد محمد سيد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67418 قيد فى 27-10-2015 برقم ايداع    4743

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير

33 - هبه سيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90338 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    10152وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجميع ومعالجه وتوريد المياه

34 - عاطف عبد الهادى حسين محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  75093 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

6178وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه تصنيع اثاث وموبيليا
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35 - دعاء مصطفى ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75176 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    

6423وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / دعايه واعلن ومطبوعات ) موافقة 

امنية رقم 542 لسنة 2022

36 - علء ابراهيم حلمى ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  82417 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1554وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (

37 - محمود محمد حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91177 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    2029وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تفصيل وتأييف الملبس الجاهزة

38 - حسن ليثى حسن عبد الجميد تاجر فرد سبق قيده برقم  37097 قيد فى 21-07-1999 برقم ايداع    4071

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تقديم المشروبات الخفيفه فيما عدا 

الكحوليات وادارة وتشغيل المنشأت

39 - هشام سعد سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  74098 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع    3540وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجهيز وبيع مأكولت

40 - تامر عيد زكى منتصر تاجر فرد سبق قيده برقم  77867 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع    1561وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عمومية

41 - هشام احمد احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  85426 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5362وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد مستلزمات محاجر

42 - اسلم ابراهيم محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76525 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    10273

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / صيانة وتوريد الجهزة اللكترونية

43 - محمد طارق عبد الحميد طه فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  76880 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    

11278وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توكيلت تجاريه وتقديم 

استشارات هندسيه وتجاريه اداريه والمقاولت العامه .

44 - محي الدين محمد محمد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  81473 قيد فى 11-12-2018 برقم 

ايداع    10564وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد وتركيب انظمة مكافحة الحريق

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84905 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2020  برقم ايداع 2,824.000 الى : اضافه سمه تجاريه . اجياد للتوريدات العامه والتشطيبات

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89381 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 4,488.000 الى : مؤسسة النصر لتشغيل المعادن

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71834 وتم ايداعه بتاريخ   

18-10-2016  برقم ايداع 8,214.000 الى : تعديل السمة التجاريه لتصبح القائد للستيراد والتصدير

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89756 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2022  برقم ايداع 6,649.000 الى : ايليت لدارة وتشغيل الملعب الرياضية

5 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71807 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2016  برقم ايداع 8,150.000 الى : النورسات

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90427 وتم ايداعه بتاريخ   

14-11-2022  برقم ايداع 10,738.000 الى : نابولى

7 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91050 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2023  برقم ايداع 1,246.000 الى :  الفرعونية لخدمات النقل البرى للبضائع والركاب

8 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75480 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2017  برقم ايداع 7,436.000 الى : العالميه للتوريدات العموميه وصيانه المعدات

9 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78282 وتم ايداعه بتاريخ   

EL Galla  Diamond GD  14-03-2018  برقم ايداع 2,552.000 الى : الجل دايموند جى دى

10 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89156 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-2022  برقم ايداع 3,390.000 الى : حسن فتحى سكران مصطفى جبر

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89156 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-2022  برقم ايداع 3,390.000 الى : الصاله للعمال الهندسيه والمقاولت

12 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71174 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2016  برقم ايداع 6,538.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح ليون منفذ بيع منتجات الهرام 

للمشروبات

13 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   91141 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 1,848.000 الى : مصطفى السعيد عبدالرازق عبدالشافى

14 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86816 وتم ايداعه بتاريخ   

22-04-2021  برقم ايداع 3,279.000 الى : ستيدرينو كيدزوير

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90677 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2022  برقم ايداع 12,171.000 الى : اتجاه للتسويق

16 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68775 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2016  برقم ايداع 1,012.000 الى : Green Square جرين سكوير لعمال اللندسكيب وشبكات 

الرى

17 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35272 وتم ايداعه بتاريخ   

02-12-1998  برقم ايداع 6,624.000 الى : AIA اية اي اية

18 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   68195 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2015  برقم ايداع 6,428.000 الى : مؤسسه النواوي للتصدير

19 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68195 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2015  برقم ايداع 6,428.000 الى : الغاء
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20 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7904 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-1987  برقم ايداع 1,084.000 الى : 1000 هنا

21 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84728 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2020  برقم ايداع 1,912.000 الى : مينى فاتوره للمفروشات

22 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90375 وتم ايداعه بتاريخ   

06-11-2022  برقم ايداع 10,335.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتبه الفهد المصرى

23 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76759 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2017  برقم ايداع 10,930.000 الى : اصبحت / معرض الرضا لتجاره الخشاب

24 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37097 وتم ايداعه بتاريخ   

21-07-1999  برقم ايداع 4,071.000 الى : نايس سبورت

25 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91152 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 1,929.000 الى : ثقة للتوريدات العموميه و المقاولت العامه

26 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88368 وتم ايداعه بتاريخ   

02-12-2021  برقم ايداع 9,584.000 الى : الذات للتدريب على العمال اليدوية والحرف اليدويه

الشخاص

1 - احمد الخضيرى خلف عبد الرحيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   90008 وتم ايداعه بتاريخ  

07-09-2022 برقم ايداع    8212تم التأشير فى تاريخ   07-09-2022   بــ  تعيين

2 - اسحق جرجس مهنى سعداللـه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   91123 وتم ايداعه بتاريخ  

07-02-2023 برقم ايداع    1655تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

3 - مصطفى السعيد عبد الرازق  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   91141 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-12 

برقم ايداع    1848تم التأشير فى تاريخ   12-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

Page 38 of 94 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

محو - شطب

1 - وجدى لطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    30552 قيدت فى 05-05-1997 برقم ايداع   2089 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركة بموجب عقد فسخ مسجل برقم 48 لسنه 

2022 جنوب القاهرة

2 - محمد محمد رفاعى على وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    58658 قيدت فى 08-03-2009 برقم ايداع   

1121 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 93 لسنه 

2023 جنوب تم محو الفرع

3 - عطور   شركة سبق قيدها برقم    58658 قيدت فى 08-03-2009 برقم ايداع   1121 وفى تاريخ  

01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 93 لسنه 2023 جنوب تم محو 

الفرع

4 - محمد محمد رفاعى على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    58658 قيدت فى 03-03-2009 برقم ايداع   

1018 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصخه برقم 93 لسنه 

2023 جنوب تم محو القيد وشطب السجل وشطب التابع ومحو الفرع

5 - عزت صبحى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    84922 قيدت فى 01-07-2020 برقم ايداع   2901 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم 122 لسنه 

2023 حلوان

6 - اسماء سعيد عبد الحميد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    81161 قيدت فى 18-11-2018 برقم ايداع   

9791 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

فبذلك تم محو القيد من السجل التجاري

7 - احمد اسماعيل احمد رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    84622 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع   

1379804 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

8 - حمزه لبيب عبده سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8966 قيدت فى 24-09-1987 برقم ايداع   

2446 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك تمحي من السجل التجاري

9 - شركة شمال راس العش للبترول) نوراسكو(   شركة سبق قيدها برقم    77285 قيدت فى 2018-01-09 

برقم ايداع   224 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تحت التصفيه لمدة 6 شهور

10 - ابراهيم عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24514 قيدت فى 14-12-1994 برقم ايداع   

4978 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

11 - شركه زهره للتوريدات والخدمات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم    45806 قيدت فى 2003-04-30 

برقم ايداع   2025 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة وبذلك يمحى 

من السجل التجارى

12 - حسام الدين احمد عبدالحليم القبانى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    49181 قيدت فى 2004-10-04 

برقم ايداع   5254 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع وبذلك يمحي 

القيد من السجل التجاري

13 - توب تويز   شركة سبق قيدها برقم    49181 قيدت فى 04-10-2004 برقم ايداع   5254 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

14 - اشرف وياسر محمد على محمود   شركة سبق قيدها برقم    64388 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع   

4069 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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15 - ديسكفرى   شركة سبق قيدها برقم    64388 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع   4069 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

16 - عمر عزالدين عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    78897 قيدت فى 08-05-2018 برقم ايداع   

4194 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

17 - محمد عبداللطيف محمدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    83420 قيدت فى 15-07-2019 برقم ايداع   

4974 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك تمحي من السجل التجاري

18 - تعديل اسم الشركة ليصبح امين محى الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    5637 قيدت فى 

06-07-1986 برقم ايداع   1475 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقة

19 - عمر الفاروق عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61243 قيدت فى 08-05-2011 برقم ايداع   

2007 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

20 - احمد ابو زيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    66708 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع   2652 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

21 - مصطفى عبدالفتاح ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84907 قيدت فى 29-06-2020 برقم 

ايداع   2830 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

22 - باسم فاروق بدر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12710 قيدت فى 31-05-1989 برقم ايداع   1473 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

23 - جمعة هاشم محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    71865 قيدت فى 20-10-2016 برقم ايداع   

8288 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

24 - خالد نبيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    34803 قيدت فى 05-10-1998 برقم ايداع   5328 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

25 - سعد محمد انور محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    51274 قيدت فى 31-07-2005 برقم ايداع   

4188 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

26 - شركة عبدا ابراهيم عبد الرءوف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    65006 قيدت فى 2014-06-30 

برقم ايداع   3141 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

27 - شركة محمد احمد عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    82361 قيدت فى 14-02-2019 برقم 

ايداع   1422 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

28 - رامى محمد عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84230 قيدت فى 11-12-2019 برقم ايداع   

8423 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

29 - شركة محمد الديب للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    85277 قيدت فى 20-09-2020 برقم 

ايداع   4713 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة  

ولذلك يمحى القيد من السجل التجارى

30 - عادل عبدالمجيد مصطفى وشريكته منال عبدالحميد عبدا   شركة سبق قيدها برقم    30949 قيدت فى 

21-06-1997 برقم ايداع   3117 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه 

واستلمه كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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31 - عبد الباسط محمد عبد السميع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    61863 قيدت فى 30-10-2011 برقم 

ايداع   5173 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري

32 - محمد اشرف رفعت مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    73968 قيدت فى 12-04-2017 برقم 

ايداع   3188 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

33 - ليلي محمد احمد شلبي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    11755 قيدت فى 10-12-1988 برقم ايداع   

2920 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركه بموجب عقد رقم 219 لسنه 

2023 جنوب القاهره

34 - جرجس وبطرس غبر   شركة سبق قيدها برقم    13236 قيدت فى 11-09-1989 برقم ايداع   2417 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

35 - ايمان صابر وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    53119 قيدت فى 27-03-2006 برقم ايداع   1767 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة ولذلك 

يمحوالقيد من السجل التجارى

36 - شركه محمد مجدي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    88655 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع   

983 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل منهما كافة حقوقة 

ولذلك يمحى القيد من السجل التجارى

37 - هشام يسرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    74476 قيدت فى 25-05-2017 برقم ايداع   4483 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بمجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 162 لسنه 2023

جنوب تم محو القيد وفسخ الشركه في 22/2/2023

38 - ابراهيم صابر ابراهيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    64178 قيدت فى 01-10-2013 برقم ايداع   

4159 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المسجل محكمة برقم 253 لسنة 

2023 تم محو القيد من السجل التجاري

39 - رشا سعيد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    84588 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع   118 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى 

واستلمه كافه حقوقه

40 - محمود ابراهيم ابرهيم حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    87494 قيدت فى 05-08-2021 برقم 

ايداع   6119 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - شركه المهندس مجدي ميشيل عازر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    16558 قيدت فى 1991-04-02 

برقم ايداع   983 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير الصادر من مكتب 

الجيزة تم محو الفرع الكائن بالعنوان عابدين حارة شتن من ش مصطفى عبد الرازق خلف ساري الجمهوريه - 5 أ 

- و ب

42 - شركة البيطار للمن الغذائى   شركة سبق قيدها برقم    24286 قيدت فى 10-11-1994 برقم ايداع   

4427 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

43 - عمرو حمدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    52887 قيدت فى 28-02-2006 برقم ايداع   1133 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى
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44 - منتصر و سلطان و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم    8191 قيدت فى 21-05-1987 برقم ايداع   

1447 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد تعديل مسجل ملخصه برقم 2572 

شمال بموجب طلب التاشير الصادر من مكتب سجل تجاري القاهرة تم الغاء الفرع الكائن فى 159 ش عزيز 

المصرى جسر السويس سابقا
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رأس المال

1 - محمد ثروت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84584 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع    1163وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - تعديل اسم الشركة ليصبح / عبد المنعم على للدعاية والعلن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     59633 

قيدت فى 08-04-2010 برقم ايداع    1722وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

3 - اصبح السم التجارى  ورثة طارق شبل عنهم حسن طارق شبل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     73318 

قيدت فى 19-02-2017 برقم ايداع    1420وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

4 - احمد اسماعيل احمد رياض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84622 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1365وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - شركة اميرة فرغلى احمد فرغلى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     88633 قيدت فى 01-02-2022 برقم 

ايداع    821وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - الرواد لتجارة وتوريد المعدات الثقيله شركة سبق قيدها برقم     50848 قيدت فى 01-06-2005 برقم ايداع    

3005وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,742,200.000

7 - خالد بن الوليد السيد احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     84913 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2855وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - اصبح السم التجارى  امال احمد عبد الروؤف عبداللطيف و شركاها شركة سبق قيدها برقم     59987 قيدت 

فى 18-07-2010 برقم ايداع    3669وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

9 - ضاحى محمود عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     90972 قيدت فى 18-01-2023 برقم ايداع    

771وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

10 - تعديل عنوان الشركة او اسمهاليصبح  رومانى مجدى عازر ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

83345 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع    4662وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  4,000.000

11 - تعديل السم التجارى الى  احمد سيد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     57958 قيدت فى 2008-06-03 

برقم ايداع    2765وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

12 - المصرى وشركاه للستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     61628 

قيدت فى 25-08-2011 برقم ايداع    4055وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

70,000.000

13 - اشرف محمد حسني و شركاه شركة سبق قيدها برقم     87695 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    

6845وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

14 - محمود محمد السيد عليوه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     78312 قيدت فى 18-03-2018 برقم ايداع    

2633وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000
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15 - تعديل السم التجارى الى  محمد ثروت الوالمجد ونادر عياد يوسف وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     

9517 قيدت فى 09-12-1987 برقم ايداع    3129وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

16 - ورثة عاطف مصطفى مصطفى  احمد عاطف مصطفى مصطفى و شركائه شركة سبق قيدها برقم     

84633 قيدت فى 24-02-2020 برقم ايداع    1395وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  5,000,000.000

17 - تعديل السم التجارى ليصبح  نادر نبيل اجمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15111 قيدت فى 

13-08-1990 برقم ايداع    2128وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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العناوين

1 - القصبي فوزي محمود محمد وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     83755 قيدت فى 23-09-2019 برقم ايداع    

6414وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية محل 1الدور الرضى عقار 

182,16ب تنظيم ش فخر الدين خالد حى شرق المنصورة

2 - احمد اسماعيل احمد رياض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84622 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1365وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركه ليصبح / 21 

ش عمران المعادى

3 - احمد اسماعيل احمد رياض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84622 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1365وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 4 جناح 3 مجموعه 5 

نموذج ج المنطقة الصناعيه - الغاء الفرع

4 - اشرف وياسر محمد على محمود شركة سبق قيدها برقم     64388 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع    

4069وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

5 - ديسكفرى شركة سبق قيدها برقم     64388 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع    4069وفى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

6 - اشرف وياسر محمد على محمود شركة سبق قيدها برقم     64388 قيدت فى 17-12-2013 برقم ايداع    

5357وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع كائن بالمحل رقم 3 

بالعقار رقم 8 عمارات القوات المسلحة عين شمس القاهرة

7 - اشرف وياسر محمد على محمود شركة سبق قيدها برقم     64388 قيدت فى 17-12-2013 برقم ايداع    

5357وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 6 

بالعقار رقم 314 شارع الجيش - مدينة السويس

8 - اشرف وياسر محمد على محمود شركة سبق قيدها برقم     64388 قيدت فى 17-12-2013 برقم ايداع    

5357وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / محل بالعقار 

3 شارع الدكتور عبد الحميد سعيد - قصر النيل

9 - جمال جابر حامد حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88733 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1553وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مطعم نادي المعادي

10 - عاطف عبد العظيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     6692 قيدت فى 19-11-1986 برقم ايداع    

3265وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إلغاء الفرع الكائن فى / شقة 

بالدور الرضى بالعقار رقم 235 ش بور سعيد كيلوباترا السكندرية

11 - عاطف عبد العظيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     6692 قيدت فى 19-11-1986 برقم ايداع    

3265وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل المدير المسؤل لفرع الشركة 

الكائن بالعنوان شقة رقم 7 بالدور الثانى عقار 5 تعاونيات شارع ناصر كفر سعد -محافظة دمياط لتصبح / مروه 

فوزى محمد حسانين

12 - عاطف عبد العظيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     6692 قيدت فى 19-11-1986 برقم ايداع    

3265وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا شقة رقم 1 بالدور الول عقلر 1 ش 

صديق من ش مسجد السادات
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13 - تعديل السم التجارى ليصبح  شريف ابراهيم يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14338 قيدت فى 

14-03-1990 برقم ايداع    794وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1أ 

بلوك 22004بالمنطقة الصناعية مدينه العبور

14 - شركه امان لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     24610 قيدت فى 27-12-1994 برقم ايداع    

5179وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج إلغاء الفرع الكان فى / برج 

المهندسين شارع الجمهوريه الدور الول علوى سوهاج

15 - تعديل السم التجارى ليصبح ايهاب محمد احمد فودة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     57111 قيدت فى 

23-08-2007 برقم ايداع    4402وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل مدير فرع الشركة الكائن بالعنوان / شقة بالدور العلوى برج القصى عمارة رقم )1( شارع احمد الحسينى- 

المنصوره - الدقهلية لتصبح السيدة / صباح عبد المنعم عباس ابو العنين مديره للفرع من الناحية السياحية

16 - تعديل السم التجارى الى  احمد سيد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     57958 قيدت فى 2008-06-03 

برقم ايداع    2765وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 70شارع الدكتور 

محى الدين عبد الحميد

17 - يونيفرسال لعمال السمسرة فى الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     87700 قيدت فى 

02-09-2021 برقم ايداع    6859وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 45 

ش بور سعيد - مركز البدرشين - الجيزة

18 - حسام الدين على احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     65866 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    

6368وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش 151 المعادى 4 ع

19 - اصبح السم التجارى  نيبون للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) عادل توفيق محمد و شركاه ( شركة 

سبق قيدها برقم     67088 قيدت فى 21-09-2015 برقم ايداع    3996وفى تاريخ  20-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع الكائن بالعقار رقم 13 ش توفيق قسم الساحل محافظه القاهرة

20 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر نقل الفرع الكائن فى 211 تقسيم الكوثر الى 149 تقسيم المطار الكوثر الدور الرضى /الغردقه

21 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 25 ش سنان -الزيتون-القاهرة - مدير الفرع / احمد نبيل عبد الحميد محمد

22 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية ا ش محمود يحى -اول شكرى القواتلى - مدير فرع / احمد ممنون مراد الشناوى

23 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر 

الشيخ برج الهدايا -بشارع الجيش-دسوق -كفر الشيخ - مدير فرع / انجى ابراهيم كامل محمود

24 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية ش جمال عبد الناصر -تقسيم البيشاوى- طريق الزقازيق-منيا القمح الطريق الرئيسى-الشرقية  - مدير فرع 

/ اسلم محمود محمد محمود وهبه
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25 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية 125 ش البيطاش العجمى - الدخيله - السكندريه - مدير فرع / محمد وحيد كمال مصطفى

26 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة مدخل مدينه كفر الدوار منطقه الكبرى العلوى - كفر الدوار - البحيره - مدير فرع / نرمين رفعت عبد ا 

حوام

27 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا برج الرضا - 1 طريق الحريه بنى مزار  -المنيا - مدير فرع / محمد احمد طه عبد ا اسماعيل

28 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية 25 أ ش كورنيش النيل شبرا البلد -شبرا الخيمه - القليوبيه - مدير فرع / كريم محمود بد الدين محمد 

السيد

29 - نهى العجيل وشركاءها شركة سبق قيدها برقم     81155 قيدت فى 15-11-2018 برقم ايداع    9772

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده التجاريه رقم 103 الكائنة بالدور 

الول بالملحق التجارى بأبراج نايل سيتى الكائنة فى 2005 ج كورنيش النيل رملة بولق قسم بولق الدكرور

30 - نهى العجيل وشركاءها شركة سبق قيدها برقم     81155 قيدت فى 15-11-2018 برقم ايداع    9772

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة التجارية رقم )103( الكائنة من 

الدور الول بالملحق التجارى بابراج نايل سيتى الكائنة فى 2005 ج كورنيش النيل  رملة بولق قسم بولق 

الدكرور -القاهرة

31 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية العقار رقم 747 طريق الجيش - المندره البحريه - مدير فرع / خالد اسماعيل سليمان السيد

32 - مروه علءالدين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     66589 قيدت فى 26-05-2015 برقم ايداع    2042

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش بستان الخشاب
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النشاط

1 - الشركة المصريه للرخام والجرانيت ورثة محمود محمد على موسى شركة سبق قيدها برقم     27549 قيدت 

فى 08-04-1996 برقم ايداع    1600 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / 

الستيراد

2 - بوليفارد للمشروعات السياحية Boulevard for touristic projects شركة سبق قيدها برقم     58313 

قيدت فى 29-09-2008 برقم ايداع    4623 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وادارة 

قرية سياحية ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة 

الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / مجدى احمد حلمى سيد مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

56982 قيدت فى 16-07-2007 برقم ايداع    3783 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

الغاء نشاط الستيراد والتصدير من نشاط الشركة والغاء نشاط التسويق العقارى ليصبح النشاط / صناعة المنتجات 

السمنتية والمقاولت وتجارة مواد البناء وللشركة حق تأجير المصانع المناسبة لممارسة اغراضها

4 - شركة اميرة فرغلى احمد فرغلى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     88633 قيدت فى 01-02-2022 برقم 

ايداع    821 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط استيراد وتصدير واضافة نشاط 

صناعة الملبس الطبية والمفروشات والستائر

5 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمد حمدى محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     22670 قيدت فى 

05-03-1994 برقم ايداع    860 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

توريدات عامة
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6 - الرواد لتجارة وتوريد المعدات الثقيله شركة سبق قيدها برقم     50848 قيدت فى 01-06-2005 برقم ايداع    

3005 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  - استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزرع الراضى المستصلحه وبشرط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

- النقل البرى الداخلى للبضائع والركاب )فيما عدا النقل  وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .  

السياحى والرحلت (   وليتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى – الدولى ( او البضائع )الداخلى – 

الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

- الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة  الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .  

باحكام القانون 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ولينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها 

البعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه 

- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة السيارات والمعدات  لهذا الغرض .  

- اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع مواسير الحفر وصيانتها  الجديدة والمستعمله   

- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه  والفلنشات والمحابس الحديد والخزانات بكافه انواعها والورد الحديديه   

- المقاولت  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه وسحب وحقن ونفخ البلستيك    انواع الزجاج   

 - - الخدمات البتروليه المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل    العامة والمتخصصه والمتكامله   

- صيانه معدات الحفر  - صيانه ابار البترول وتنشيطها    الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولى   

- العمال المدنيه  - حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول    والمضخات البتروليه   

- الخدمات المتعلقه بانزال مواسير  - معالجه السطح من الترسيبات    المكمله لعمال الحفر والصيانه   

- التوريدات العموميه وعلى الخص توريد المواد الغذائيه وجميع انواع الكيماويات  التغليف وانابيب النتاج   

- تقديم خدمات الكاترينج   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  ومواسير الحفر والمعدات الثقيله   

والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باى 

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

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

7 - الرضا جروب للتوريدات العموميه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     64023 قيدت فى 

27-06-2013 برقم ايداع    3173 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط . 

الستيراد والتصدير

8 - خالد بن الوليد السيد احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     84913 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2855 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اعمال البيع والمذادات والتقييم للجهات الحكومية 

والغير حكومية والشركات والبنوك والفراد والتوريدات العمومية واضافة بند التخلص الجمركى والتسويق موافقه 

امنيه برقم 680 لسنه 2022

9 - غطاطى للستثمارات التجارية والهندسية شركة سبق قيدها برقم     63306 قيدت فى 11-11-2012 برقم 

ايداع    5483 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض الشركة ليصبح نفس غرض 

السجل الرئيسى

10 - مريم عدلى اتناس وشريكها شركة سبق قيدها برقم     69042 قيدت فى 24-02-2016 برقم ايداع    

1667 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تجاره الموبيليات والنتيكات والهدايا والسيراميك

11 - اصبح السم التجارى  امال احمد عبد الروؤف عبداللطيف و شركاها شركة سبق قيدها برقم     59987 

قيدت فى 18-07-2010 برقم ايداع    3669 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أضافه 

نشاط / الستيراد والتصدير
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12 - محمود محمد السيد عليوه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     78312 قيدت فى 18-03-2018 برقم ايداع    

2633 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات عموميه وانشاء ورصف 

الطرق والستيراد والتصدير

13 - شركه سعيد حامد وكرار حبيب ا للنتاج الفني شركة سبق قيدها برقم     51335 قيدت فى 

07-08-2005 برقم ايداع    4353 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح موافقة امنية رقم 6 

لسنة 2022انتاج وتوزيع الفلم السينمائيه والفلم الدعائيه والدراما التليفزنويه وتاسيس دور العرض كما هو 

بالصور فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت

14 - حسام الدين على احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     65866 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    

6368 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تقديم الستشارات الهندسيه 

والتصدير والتوريدات العموميه والتسويق فى مجال الطاقه المتجدده

15 - اصبح السم التجارى  نيبون للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) عادل توفيق محمد و شركاه ( شركة 

سبق قيدها برقم     67088 قيدت فى 21-09-2015 برقم ايداع    3996 وفى تاريخ  20-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الشركه الخاص باعمال الستيراد والتجاره والبيع والتوزيع لجميع الجهزة 

والمستلزمات الطبيه والسيارات ويقتصر نشاط الشركه على الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا 

المجموعه

16 - تعديل السم التجاري ليصبح / احمد رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66212 قيدت فى 

26-02-2015 برقم ايداع    1101 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقارى 

والتطوير العقارى بالمدن الجديدة

17 - اصبح  اسلم هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84026 قيدت فى 07-11-2019 برقم ايداع    

7601 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع الرخام

18 - تعديل اسم الشركة ليصبح / كريو للستثمار التجارى شركة سبق قيدها برقم     20405 قيدت فى 

09-02-1993 برقم ايداع    549 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   

إدارة المراكز التجارية  -  التوريدات العمومية   - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  ) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .    ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  تشترك باى وجه من الوجوه 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 في الهيئات السالفة  او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية   مع مراعاة احكام اللوائح  والقرارات السارية , وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها

19 - طاهر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     75687 قيدت فى 17-09-2017 برقم ايداع    8072 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح موافقة امنية رقم 451 لسنة 2022

20 - باهر الشرقاوى وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     77349 قيدت فى 14-01-2018 برقم ايداع    374 

وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  نشاط الشركة تنمية وتدريب موارد بشريه وتقديم 

الدراسات الهندسية والداريه والصيانه العامه لللت والمعدات والسيارات والمبانى والستيراد والتصدير ) فيما 

عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 من الفقره 36 والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

( موافقة امنية رقم 578 لسنة 2022 بموجب عقد تعديل رقم 7011 لسنة 2022 محكمة حلوان البتدائية
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21 - نهى العجيل وشركاءها شركة سبق قيدها برقم     81155 قيدت فى 15-11-2018 برقم ايداع    9772 

وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ بيع الكسسوارات والساعات والهدايا 

والشنط الحريمى والنظارات الشمسية ومستحضرات التجميل واكسسوارات الموبايل والخردوات

22 - تعديل السم التجارى ليصبح  جورج صبحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62249 قيدت فى 

24-01-2012 برقم ايداع    575 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط استيراد 

وتصدير جميع اكسسوارات وقطع غيارالخاصة بمعدات تقطيع الرخام / اضافة نشاط ليصبح التوريدات العمومية 

وشراء وتوريد اجهزة ومستلزمات الكمبيوتر وبيع وشراء الرخام والجرانيت بانواعة

23 - مروه علءالدين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     66589 قيدت فى 26-05-2015 برقم ايداع    2042 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط المقاولت العمومية ليصبح للستيراد 

والتصدير

24 - تعديل السم التجارى ليصبح  وائل احمد راضى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     39115 قيدت فى 

18-04-2000 برقم ايداع    2075 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

التصدير

25 - المصرى وشركاه للستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     61628 

قيدت فى 25-08-2011 برقم ايداع    4055 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط 

الستيراد

الكيان القانونى

1 - بوليفارد للمشروعات السياحية Boulevard for touristic projects شركة سبق قيدها برقم     58313 

قيدت فى 29-09-2008 برقم ايداع    4623 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

مساهمة

2 - الرواد لتجارة وتوريد المعدات الثقيله شركة سبق قيدها برقم     50848 قيدت فى 01-06-2005 برقم ايداع    

3005 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية محدودة

3 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  فرحان ستيل شركة سبق قيدها برقم     61508 قيدت فى 

18-07-2011 برقم ايداع    3477 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - غطاطى للستثمارات التجارية والهندسية شركة سبق قيدها برقم     63306 قيدت فى 11-11-2012 برقم 

ايداع    5483 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

5 - عماد على حسن هديب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     88651 قيدت فى 06-02-2022 برقم ايداع    

936 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - مجدى عبد السلم مهدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     70897 قيدت فى 20-07-2016 برقم ايداع    

5840 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - طاهر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     75687 قيدت فى 17-09-2017 برقم ايداع    8072 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - دينا فؤاد عمارة وهند عادل عبد الخالق وشريكهما شركة سبق قيدها برقم     90577 قيدت فى 

30-11-2022 برقم ايداع    11464 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58313   وتم 

Boulevard for  ايداعه بتاريخ 29-09-2008 برقم ايداع    4623 الى   بوليفارد للمشروعات السياحية

touristic projects

2 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56982   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-07-2007 برقم ايداع    3783 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / مجدى احمد حلمى 

سيد مصطفى وشركاه

3 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84622   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2021 برقم ايداع    1379804 الى   احمد اسماعيل احمد رياض وشريكه

4 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22670   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-1994 برقم ايداع    860 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / محمد حمدى محمد على 

وشركاه

5 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50848   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-06-2005 برقم ايداع    3005 الى   الرواد لتجارة وتوريد المعدات الثقيله

6 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63306   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-2012 برقم ايداع    5483 الى   غطاطى للستثمارات التجارية والهندسية

7 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63306   وتم 

GHATATY ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2054 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL  &  ENGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا 

لحكام القانون المصري

8 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63306   وتم 

GHATATY ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2055 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL  &  ENGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا 

لحكام القانون المصري

9 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70897   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-07-2016 برقم ايداع    5840 الى   مجدى عبد السلم مهدى وشركاه

10 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20405   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-1993 برقم ايداع    549 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / كريو للستثمار التجارى

11 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 75687   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2017 برقم ايداع    8072 الى   طاهر محمد وشريكه

12 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88932   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-03-2022 برقم ايداع    2547 الى   محمد على احمد كامل وشريكه

13 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85862   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2020 برقم ايداع    7398 الى   شيماء حسين خليل وشريكتها
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14 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90577   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-11-2022 برقم ايداع    11464 الى   دينا فؤاد عمارة وهند عادل عبد الخالق وشريكهما
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الشخاص

1 - عمرو شريف صادق عطا ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1989 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  ممثل  عن شركة بى آنكور ليميتيد

2 - طارق نزار على ادهم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1989 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس الدارة 

لتصبح كالتي :-   - للسيد/ طارق نزار علي أدهم "رئيس مجلس الدارة" الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم   - للسيد/ أحمد علي صبري أحمد رية "العضو المنتدب" الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على عقود الحلل 

والتجديد للقرية السياحية بعد موافقة مجلس الدارة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - 

للسيد/ أحمد علي صبري أحمد رية "العضو المنتدب" والسيد/ وليد مهدي محمد علي "مدير حسابات الشركة" 

مجتمعين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات في حدود مبلغ 

وقدره 150000 جم )فقط مائة وخمسون ألف جنيها مصريا ل غير( 0  - للسيد/ أحمد علي صبري أحمد رية "

العضو المنتدب" والسيد/ سامي سيد علي صالح "المدير المالي للشركة" مجتمعين الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات في حدود مبلغ أكثر من 150000 جم )فقط مائة 

وخمسون ألف جنيها مصريا ل غير( وحتى مبلغ 300000 جم )فقط ثلثمائة ألف جنيها مصريا ل غير( 0  -

للسيد/ أحمد علي صبري أحمد رية "العضو المنتدب" والسيد/ عمرو شريف صادق عطال "عضو مجلس الدارة" 

مجتمعين مع السيد/ وليد مهدي محمد علي "مدير حسابات الشركة" أو السيد/ سامي سيد علي صالح "المدير المالي 

للشركة" الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات بما يتجاوز مبلغ 

300000 جم )ثلثمائة ألف جنيها مصريا ل غير( وبدون حد أقصى

3 - احمد على صبرى احمد ريه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1989 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  ممثل  عن شركة بى آنكور ليميتيد

4 - نوران اسعد حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    1989-03-07 

برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  ممثل  عن شركة بى آنكور ليميتيد

5 - محمد محمود قطب محمد البحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1989 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  ممثل  عن شركة بى آنكور ليميتيد

6 - باسل حازم عبدالرازق البطوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12262   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1989 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1989  بــ :  ممثل  عن شركة بى آنكور ليميتيد

7 - هشام فوزى محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13161   وتم ايداعه بتاريخ    1989-08-27 

برقم ايداع   2278 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1989  بــ :  وافق المجلس على ان تكون صلحيات كل من 

السيد /رئيس مجلس الدارة والسيد /العضو النتدب على النحو التالى  -يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام 

القضاء والغير وله الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر -يمثل العضو النتدب الشركة امام كافة 

الجهات الرسمية والمعنية وتمثل الشركة امام البنوك للقيام بكافة العمليات المصرفية وإصداروسحب الشيكات وحق 

الفتراض والرهن والتصرف بالبيع والشراء فى اى منقول او اصل من اصول الشركة المادية والمعنوية والخاصة 

بمشروعات الشركة وذلك بخلف حق التوقيع على الشيكات يكون التوقيع على الشيكات كما يلى - العضو المنتدب 

للشركة  توقيع اول -المدير المالىللشركة توقيع ثانى
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8 - شريف ذاكرمحمد ذاكر عبد اللطيف  مدير عام   المقيد برقم قيد    17565   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3002 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  يتولى ادارة الشركة مدير او 

مديرون تعينهم الجمعية العامةمن بين الشركاء او من غيرهم وإذتعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة ان 

تعين مجلس من المديرين وتخول لة  السلطات والصلحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقة التعيين سالفة 

الذكر عين الشركاء : السيدة /عبير شريف ذاكر عبد اللطيف شريكة مصرية الجنسية والمقيمة فى 20 أ شارع 85-

المعادى -القاهرة باعتبارها المديرة الوحيدة ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة

44 - امانى  احمد  على  احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30828   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1997 برقم ايداع   2826 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1997  بــ :  رئيس مجلس الدارة وعضو 

غير تنفيذى مستقل

45 - صافيناز محمد حسن يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45395   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2003 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2003  بــ :  

46 - سالى احمد عبد ا عويس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45395   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2003 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2003  بــ :  خروج السيده سالى احمد عبد ا 

واستلمها كافه حقوقها

72 - منه ا  يسرى احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19839   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1992 برقم ايداع   3925 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  دخول

73 - احمد ابراهيم مختار ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    61509   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-07-2011 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  تنفيذى - غير 

مستقل

9 - عبير شريف ذاكر عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    17565   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-1991 برقم 

ايداع   3002 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  تمثل المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفردة 

فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت لداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستحدمى الشركة وتحديد مرتتباتهم توتاجورهم ومكافتاتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذ نية التجارية وابرام ميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق 

العتماد ويجوز لها حق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه او المنقوله او المعنوية
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10 - ثابت عبد الرؤف درياس تاوضروس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17575   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  اول  :- الموافقة 

بالجماع على عزل السيد/ درياس عبدالرؤف درياس والسيدة / ايرينى القس اسحاق جورج من عضوية مجلس 

الرقم  الدارة                     ثانيا  :- اعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد صلحياته على ان يكون :  السم

رئيس مجلس الدارة والعضو  25512062600999 السيد/ ثابت عبد الرؤف درياس الصفة   1- القومى  

السيد/ رؤف ثابت  عضو مجلس الدارة  3- 25512180400287 السيدة/ رجاء دانيال جرجس المنتدب  2-

السيد/ ريمون ثابت عبد الرؤف درياس  عضو منتدب  4- 28008140100087 عبد الرؤف درياس

عضو منتدب       وللسيد رئيس مجلس الدارة/ ثابت عبدالرؤف درياس وللسادة  28603200103671

العضوين المنتدبين/ السيد/ رؤف ثابت عبدالرؤف درياس والسيد/ ريمون ثابت عبدالرؤف درياس – مجتمعين او 

منفردين - الحق في التوقيع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدي البنوك والمؤسسات المالية 

والقتراض باسم الشركة من البنوك وشراء وبيع السيارات والتعاقد مع الغير باسم الشركة والتوقيع على عقود 

الشراء والبيع النهائية بالشهر العقارى والتوقيع على جميع حسابات الشركة فى البنوك دون حد أقصى والتوقيع 

على التسهيلت الئتمانية وايداع الشيكات والكمبيالت وسحب وايداع الموال ومبالغ الشركة لدى البنوك وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر وتمثيل الشركة امام القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص و جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.

11 - رجاء دنيال جرجس ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  عضو مجلس الدارة

12 - ريمون ثابت عبدالرؤف درياس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  عضو منتدب

13 - ايرينى القس اسحق جورج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  عزل من عضوية مجلس الدارة

14 - درياس عبدالرؤف درياس تاوضروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  عزل من عضوية مجلس الدارة

15 - رؤف ثابت عبدالرؤف درياس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1991 برقم ايداع   3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  عضو منتدب

16 - جان ونستون ريشار زهره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18342   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1992 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 19-02-1992  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات والصلحيات

17 - سمير نبيه عزيز برزي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18342   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1992 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 19-02-1992  بــ :  عضو مجلس الداره

18 - شريف محمد خالد محمد لبيب السرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18342   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1992 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 19-02-1992  بــ :  

19 - نجلء حسن رجب زين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  قبول استقالة

20 - خالد محمد نبيل محمد فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  قبول استقالة
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21 - شريف فايز علي عبد المجيد هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية )اسيب(

22 - محمد عادل محمد عبدالغني عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  عضو مجلس الدارة ممثل عن 

الشركة المصريه للمشروعات الستثماريه ) اسيب (

23 - هشام مصطفي سيد أحمد غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ممثل عن شركة فاين تك 

لتكنولوجيا المعلومات والحلول اللكترونية

24 - أحمد عصام حسن محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية )اسيب(

25 - ياسر محمد عصام محمود عرفه رأفت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ممثل عن شركة تريد زون 

للستثمارات التجارية

26 - احمد عبدا ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ريئس مجلس ادارة 

وعضو منتدب ممثل عن الشركة المصرية للمشروعا الستثمارية )اسيب(حق التوقيع عن الشركة العالمية 

للستشارات ونظم المعلومات )اسيز( لدى لبنوك لة او / للسيد / ا-احمد سيد ابراهيم - بصفته عضو مجلس ادارة 

ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية )اسيب( )توقيع اول (و)التوقيع الثانى( لى من السيد / خالد 

صلح السيد - بصفته المدير المالى - او السيد / طارق سيد مدبولى - مدير الحسابات - او السيد / محمد اشرف 

حمدى - المحاسب - منفردين على ان يكون التوقيع الول والثانى مجتمعين كما اصبح للسيد / احمد عبد ا ابراهيم 

- بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية )اسيب( حق 

التوقيع نيابه عن الشركة على عقود او اوامر السناد وكذا تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وكذلك القيام نيابه 

عن الشركة بتأسيس وانشاء وتعديل ودمج والتخارج من الشركات داخل جمهورية مصر العربية وتمثيل الشركة 

امام مصلحة الشهر العقارى والتسويق

27 - هشام محمد فايق على رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  )عضو مجلس الدارة ممثل عن 

شركة اى فاينس للستثمارات المالية والرقمية

28 - احمد سيد ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1992 برقم ايداع   1461 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  بصفتة عضو مجلس الدارة 

ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية )اسيب(

29 - احمد ايمن احمد فتحى حسين  عضو منتخب   المقيد برقم قيد    20954   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1993 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1993  بــ :  خروج

30 - محمد حمدى عبد الموجود راشد  مدير   المقيد برقم قيد    20954   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-06 

برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1993  بــ :  مديرا مسؤل من الناحية الفنية والسياحية بدل من 

السيد/وليم واصف سليمان موسي

31 - دينا محمود عرفان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20954   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-06 

برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

32 - امل عبدالعزيز محمود عبدالعزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20954   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1993 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة
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33 - محمود محمد عرفان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20954   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1993 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

34 - مدحت احمد مرسي غتوري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10778   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-1988 برقم ايداع   1415 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1995  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المؤرخ 13/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار في17/11/2022 تم التي :الغاء توقيع 

المهندس / خالد فاروق سيد عبد العال عضو مجلس ادارة من كافة البنوك  - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ) 

كتوقيع اول (- يتولى المهندس / أحمد سيف النصر  محمود الجارحى رقم قومي 26412030102236 مدير 

قطاعات الشئون الفنية والتنفيذ وله حق التوقيع بالبنوك ) كتوقيع أول ( - وايضا المحاسب / حسن شحات حداد 

عاشور رقم قومي 28610012122797 مدير قطاع الشئون الماليه والتوقيع بالبنوك ) كتوقيع ثان ومنح مجلس 

الداره الحق فى كفاله الشركه للغير

35 - شيماء عباس عبدالرازق احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10778   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-1988 برقم ايداع   1415 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1995  بــ :  عضو مجلس الدارة عن نفسها

36 - كامل على كامل اسماعيل  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    27188   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1996 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1996  بــ :  خروج من الشركة وتعيينه مدير 

مسئول للشركة

37 - محمد على كامل اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27188   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1996 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1996  بــ :  مدير مسئول للشركة

38 - دعاء عبد الفتاح عبد القادر  الحسينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27188   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1996 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1996  بــ :  

39 - هبه كمال جابر على زهران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27188   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1996 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1996  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع لكل من 

الستاذ / محمد على كامل اسماعيل و الستاذه / هبه كمال جابر على زهران منفردين او مجتمعين امام كافة 

الجهات الرسمية والغير رسمية وحق التوقيع امام جميع الهيئات الحكومية خاصا مأموريات الضرائب ولجان فض 

المنازعات والتأمينات والغرفة التجارية والرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والسجل التجارى 

ومكاتب الخبراء والشهر العقارى وذلك عن نفسهم وبصفتهم او عن الشركة ولهم الحق فى توكيل الغير من 

المحامين والمحاسبين لتمثيل الشركة امام الهيئات القضائية والنيابات كما لهم الحق فى تعيين الغير فى كل او بعض 

اعمال الدارة وتصرفات الوكيل كل الثار القانونية المترتبة على تصرفات الموكلين بشرط ان تكون العمال 

الصادرة بأسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها على ان يكون لكل من / هبة كمال جابر على زهران ودعاء 

عبد الفتاح عبد القادر الحسينى ومحمد على كامل اسماعيل مجتمعين حق التوقيع على المصادقة والحسابات المدينة 

والدائنة وكافة العمال المصرفية الخاصة بالشركة وحق البيع والشراء والقرض والرهن بضمان ممتلكات الشركة

40 - صفوت حبيب نخلة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17477   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1991 برقم ايداع   2811 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1996  بــ :  نظرا لوفاة

41 - شريف محمد فوده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17477   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1991 برقم ايداع   2811 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1996  بــ :  رئيس مجلس الدارة وعضو 

منتدب

42 - طارق شريف محمد السيد فوده  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17477   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1991 برقم ايداع   2811 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1996  بــ :  

43 - عمر  شريف  محمد فودة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17477   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1991 برقم ايداع   2811 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1996  بــ :  عضو مجلس الدارة من ذوى 

الخبرة
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47 - احمد محمد محمود سليمان الصوفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46014   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2003 برقم ايداع   2562 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2003  بــ :  الدارة والتوقيع لتصبح للشريكين 

السيد / احمد محمد محمود سليمان الصوفى والسيد / حاتم محمد محمود مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات 

فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق 

فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء واليجار والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وللشريكين مجتمعين او منفردين حق التوقيع عن الشركة وحق 

التصالح والتنازل فى القضايا فى الشهر العقارى وفى المحاكم على اختلف درجاتها وللشريكين مجتمعين او 

منفردين حق التوقيع عن الشركة لدى مصلحة الضرائب والتأمينات والسجل التجارى والغرفة التجارية وضرائب 

القيمة المضافة وادارات المرور ومصلحة الشهر العقارى وللشريكين المديرين ان يوكل او يفوضا من يريا فى كل 

او او بعض اختصاصتهما

48 - صبحي عبدالمنعم يوسف موسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2003  بــ :  له حق الدارة و التوقيع والسيد /

محمد صبحي يوسف مجتمعين او منفردين

49 - مهني سيد مهني السجيني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2003  بــ :  خروج واستلم كافة حقوقة

50 - محمد صبحى عبد المنعم يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2003  بــ :  

51 - محمد صبحى عبد المنعم يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2004  بــ :  

52 - مهني سيد مهني السجيني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2004  بــ :  خروج واستلم كافة حقوقة

53 - صبحي عبدالمنعم يوسف موسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46569   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2003 برقم ايداع   4115 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2004  بــ :  له حق الدارة و التوقيع والسيد /

محمد صبحي يوسف مجتمعين او منفردين

54 - خالد محمود حسن العياط  مدير مالى   المقيد برقم قيد    7394   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-1987 برقم 

ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2008  بــ :  

55 - اشرف اسماعيل على الششتاوى  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    7394   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1987 برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2008  بــ :  مدير ادارة التخليص الجمركى
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56 - امير الفى عويضه ميخائيل  مدير عام   المقيد برقم قيد    7394   وتم ايداعه بتاريخ    1987-02-17 

برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2008  بــ :  بموجب محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية 

لشركة كونا + ناجل ليمتد ش ذ م م  المنعقد بتاريخ 30/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 

يتولى ادارة الشركة مديريون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من  29/1/2023   تقرر التى :-   -

غيرهم وقد عينت الجمعية :  1- أمير الفى عويضة – مدير عام الشركة  – مصرى الجنسية – ويحمل رقم قومى 

27610260103991  2- خالد محمود حسن العياط – مدير مالي للشركة – مصرى الجنسية – ويحمل رقم 

قومى 26902230102998  3- اشرف اسماعيل على الشيشتاوى – مدير ادارة التخليص الجمركي للشركة – 

مصرى الجنسية – ويحمل رقم قومى 26307282101099  ويقر المديرين بأنهم لم يسبق صدور احكام قضائية 

ضد أحدهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالمواد )89( )162( 

)163( )164( من القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلل الخمس سنوات السابقة على تعينهم وانهم ل يعملون 

واصبح صلحيات المديرين :  يمثل المدير العام والمدير  بالحكومة ول القطاع العام او بقطاع العمال العام.    -

المالى الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعان في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها, ولهما حق اجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوزيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريقة العتمادات ويصرح للمدير العام والمدير 

المالى مجتمعين حق القتراض من البنوك كذلك الحصول على التسهيلت ائتمانية والسحب على المكشوفة من 

البنوك والتوقيع على العقود الخاصة بذلك ولهما حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

57 - منار محمد عكريش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    61628   وتم ايداعه بتاريخ    25-08-2011 برقم 

ايداع   4055 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2011  بــ :  

58 - منار محمد عكريش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61628   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-25 

برقم ايداع   4055 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2011  بــ :  تعديل صفتها من شريكه موصيه الى شريكه 

متضامنه وتعديل حق الداره والتوقيع عن الشركه ليصبح لها منفرده

74 - ياسر عبد القدوس احمد الطيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل

75 - رانيا محمود صلح الدين عفيفى عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61509   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-07-2011 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  ممثل عن بنك الكويت 

الوطني - غير تنفيذى - غير مستقل

59 - محمود عبدالحميد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62019   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2011 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  يحق للسيد المهندس /

محمود عبد الحميد محمود محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملحة للبترول والسيد اندرى 

زيمين /مدير عام الشركة والعضو المنتدب عن الجانب الجنبى مجتمعين فى مخاطبة جميع البنوك لفتح مايلزم من 

الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة ولهما الحق فى اضافة او الغاء مايلزم من التوقيعات على الحسابات 

وتفويض الغير

60 - محمد على عبدالعزيز على بدوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    62019   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2011 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  للشئؤن المالية وعضو مجلس 

الدارة لشركة عش الملحة للبترول

61 - اندريا زيمين  مدير عام   المقيد برقم قيد    62019   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2011 برقم ايداع   

5966 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  

62 - حازم محمد علي فرغلي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28337   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1996 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2012  بــ :  
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63 - محمد عليوه محمود السيد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    28337   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1996 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2012  بــ :  له حق التوقيع على الشيكات فقط 

بالضافة الى حازم واسلم محمد في ذلك مجتمعين او منفردين - تخارج عدد2 شركاء موصيين مذكورين بعقد 

الشركه واستلم كافه حقوقهم ومستحقاتهم وله حق التوقيع على الشيكات  والتحويلت وجميع المستندات شيكات 

وخطابات الضمان - عقود التسجيلت - طلبات اصدار الشيكات - طلبات اصدار الشيكات - طلبات العتماد 

والتوقيعات البنكيه وجميع المستندات الخاصه بالتصدير والستيراد وطلبات المدفوعات الحكوميه

64 - داليا محمد الحسين شفيق محمود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  ممثل لشركة بلتون المالية 

القابضة ش0م0م  - تجديد مد مجلس الداره لمده 3 سنوات -الموافقة بالجماع على ان تصبح سلطات التوقيع عن 

الشركة للستاذة / داليا محمد الحسين شفيق – بصفتها العضو المنتدب ممثل لشركة بلتون  المالية القابضة ش.م.م 

)منفردا ( كما يلي :-   تمثيل الشركة اما البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة اما كافة الجهات الرسمية والحكومية 

والغير الحكومية وكذلك له كافة الختصاصات  في التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية 

وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود امام البنوك  والغير والحصول على القروض والتسهيلت 

الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء 

وبيع ورهن كافة  أنواع أصول الشركة  ومنقولت الشركة  والسيارات والتوقيع نيابة عن الشركة علي التعاقدات  

التي تكون  الشركة  طرفا فيها وتمثيل  الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل 

التجاري  وله الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين  وان يخول هؤلء المديرين  او الوكلء المفوضين حق 

التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس  الشركات بكافة أنواعها واشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها 

وتعديلتها وعلى كافة المستندات والقرارات نيابة عن الشركة وباسمها  اما مصلحة الشهر العقاري  والتوثيق 

وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وذلك بكافة  

اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح ملف التأميني للشركة وقيد العاملين وكافة الجراءات ذات الصلة بالتعامل 

مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة الحضور والطلع وتسليم واستلم أي أوراق او 

مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات والتوقيع والحضور امام اللجان  المختصة 

وكذلك التعامل امام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأموريتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية 

للشركة واستلم  وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق .

65 - محمد احمد شريف محمد شهير ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  غير تنفيذي - ممثل 

عن شركه بلتون الماليه القابضه ش.م.م

66 - طارق ابراهيم عزالدين الدمياطي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  مستقل

67 - محمد السيد حسين طلعت عكاشه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  مستقل

68 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  غير تنفيذي - ممثل لشركه بلتون 

الماليه القابضه ش.م.م

69 - توماس ستراوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14920   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1990 برقم ايداع   1809 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2014  بــ :  تجديد مدة مجاس الدارة 3 

سنوات جدد
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70 - سعد مجدى سعد محمد عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33477   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1998 برقم ايداع   1997 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2014  بــ :  يعد البند الخاص بالدارة وحق 

التوقيع عم الشركة ليكون الدارة وحق التوقيع عن الشركة موكلة للطرف الول الشريك المتضامن السيد /سعد 

مجدى سعد ولة كافة السلطات من اجل تحقيق غرض الشركة ولة الحقفى التوقيع امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والتوقيع امام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والرهن والقتراض وبيع اصول الشركة للنفس او 

الغير والتصرف فى كافة مايخص الشركة منفردا

71 - احمد محمود ابراهيم درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19839   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1992 برقم ايداع   3925 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  وفاة شريكة موصية مذكورة 

بالعقد وتنازل ورثتها عن الدخول فى السجل

76 - فيصل عبداللطيف الحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  استقاله - التأشير بالتغييرات التى 

تمت على مجلس الدارة

77 - نبيل نايف حسن معروف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61509   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  استقاله

78 - مايكل مجدى عازر ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68165   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   6370 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2015  بــ :  تعديل البند السادس من العقد 

الساسي للشركة ويكون الطرف الثاني / مايكل مجدى عازر ابراهيم لة حق الدارة والتوقيع منفردا ولة الحق في 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولة منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حساب  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات ولة الحق في التوقيع منفردا 

علي عقود الشراء والبيع والتنازل للنفس وللغير لصول الشركة من اراضي وسيارات وعقارات وله حق  قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

79 - عطا  عيد  عطا عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31910   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   5461 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

80 - ابراهيم سعد عبدالرحيم حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31910   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   5461 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  استقاله

81 - محمد رجب توفيق محمد قورة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    61413   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2011 برقم ايداع   2978 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  مدير من الناحيه السياحيه بدل من 

السيد / السيد عبدا جوده محمد تعديل حق الدارة والتوقيع :ـ يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة الشريك 

المتضامن السيد/ محمد رجب توفيق محمد قوره ) منفردا( وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم بما فى ذلك 

الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى والتامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب والضرائب على 

المبيعات والمرور والجمارك والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وحق التعامل امام وزارة السياحة وحق 

التوقيع امام السياحة الدينية والتوقيع على ملفات الحج والعمرة باسم الشركة ولمصلحتها والتعامل امام الوكيل 

السعودى   وكذلك الحق فى التعامل والتوقيع امام كافة البنوك فى فتح جميع الحسابات والتوقيع على الشيكات 

والسحب واليداع وحق المصادقة على الحسابات المدينة والدائنة واستصدار خطابات وشهادات الضمان باسم 

الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والتعاقدات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وذلك امام كافة البنوك داخل 

جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن والبيع لصول وممتلكات الشركة  

وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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82 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74999   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون 

المالية القابضة ش.م.م - تجديد مده مجلس الداره لمده 3 سنوات

100 - محمد ثروت أبو المجد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9517   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1987 برقم ايداع   3129 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2019  بــ :  وله حق الداره والتوقيع للشركه 

لتصبح للشريك المتضامن السيد محمد ثروت ابو المجد يوسف منفرداوذلك امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وعلى الخص وزاره السياحه وهيئه التامينات 

الجتماعيه والسجل التجارى والغرفه التجاريه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب العامه على المبيعات والمرور 

والجمارك والتعامل مع كافه الهيئات والمصالح الحكوميه اللزمه لداره الشركه وله حق التوقيع امام جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع جميع البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه باسم الشركه ولمصلحتها وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

101 - نادر عياد يوسف جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9517   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1987 برقم ايداع   3129 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2019  بــ :  استلم كافه حقوقه

102 - محمد محمود شاكر عبدالموجود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83419   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   4972 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  خروج

103 - خالد  حسن عبد الخالق  ابراهيم  الشافعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83419   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-07-2019 برقم ايداع   4972 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  ويكون له حق الدارة 

والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين منفرديسن او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص ولذلك 

للتعامل مع جميع البنوك والمصاريف كافة صور التعامل مع سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والنشاطات والصفقات التى تتعلق بمعملت الشركة 

بالنقد والجل وكل ذلك باسم تالشركة وضمن اغراض ولة الحق توقيع الغير فى كل او بعض ماذكر واتخاذ 

الجراءات الزمة لذلك
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83 - احمد موسى سيد موسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    74999   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-19 

برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل لشركة بلتون الماليه القابضه ش0م0م 0 - 

يصبح سلطات التوقيع عن الشركة للستاذ/ احمد موسي سيد موسي -بصفته عضو مجلس إدارة منتدب ممثل 

لشركة بتلون المالية القابضة ش.م.م )منفردا ( كما يلي:ـ  تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة 

امام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الختصاصات في التعامل باسم الشركة 

وابرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والوقيع على كافة العقود امام البنوك والغير 

والحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها 

والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء وبيع ورهن كافة أنواع أصول الشركة ومنقولت الشركة والسيارات 

والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفا فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان يخول 

هؤلء المديرين او الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركة بكافة أنواعها 

واشهارها والتوقيع علي عقود تأسيسها وتعديلتها وعلى كافة المستندات والقرارات نيابة عن الشركة وباسمها امام 

الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية وذلك بكافة ادارتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيد العاملين وكافة 

الجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة والحضور والطلع 

وتسليم واستلم اى أوراق او مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات والتوقيع 

والحضور امام اللجان المختصة وكذلك التعامل امام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكل ما يتعلق 

باجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلم وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل 

ما سبق .

84 - محمد احمد شريف محمد شهير ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74999   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2017 برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  غير تنفيذي - ممثل 

لشركة بلتون الماليه القابضة ش0م0م

85 - مينا سامي شحاته عياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74999   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  غير تنفيذي- مستقل

86 - شرين فتحى فاضل محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74999   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

87 - عمرو مصطفى فهمى عبدالغفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81011   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2018 برقم ايداع   9405 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  اتفق الطرفان على مايلى فيما 

يخص الدارة والتوقيع  ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرف الول المتضامن منفردا ولة كافة التعاملت البنكية من 

فتح الحسابات البنكية سحب وايداع المبالغ والقتراض والرهن ولة منفردا كافة التعاملت الحكومية والغير حكومية 

والجهات الدارية وتاسيس الشركات بكافة انواعها والتخارج منها وتعديلها وفسخها والتعامل مع الهيئة العامة 

للستثمار والتوقيع على عقود التاسيس ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

88 - محمد طارق زكريا محمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

89 - عاطف سعد على عويضة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى - ممثل وزارة 

التموين والتجارة

90 - محمد سليمان محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى ممثل لوزاره 

الزراعه واستصلح الراضى
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91 - حسام الدين مصطفى على محمد فهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

92 - سامى عبد الصادق محمد موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  تنفيذى

93 - محمد ايهاب صلح الدين محمد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  تنفيذى

94 - علي محمد علي شعراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

95 - محمد عبد الرحمن  محمد حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

96 - على حلمى احمد السيد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

97 - عادل مبروك محمد على غيطاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى متخصص

98 - رامي محمد السعيد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  غير تنفيذى - ممثل وزارة المالية

99 - علء الدين فاروق زكي السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9499   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1987 برقم ايداع   3109 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  تنفيذى

104 - جنا عيد عونى غايث  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83345   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-03 

برقم ايداع   4662 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2019  بــ :  تم تعديل الدارة والتوقيع لتصبح لجميع الشركاء 

مجتمعين او منفردين .

105 - احمد يحيي حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1991 برقم ايداع   1184 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  تعين السيد/ احمد يحى حسن 

عضو مجلس اداره ممثل عن الشركه المصريه للمشروعات الستثماريه اعتبارا من 1/12/2022 بدل من السيد 

خالد محمد نبيل

106 - هايدى فيصل على حسين المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84819   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   2467 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2020  بــ :  تنفيذى - ممثل عن شركه 

كونتكت الماليه القابضه ش م م - اضافه الي المجموعه )ب( ومنحها كافه الصلحيات الخاصه بالمجموعه ب وذلك 

مع البقاء علي باقي صلحيات التوقيع المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون ادني تعديل 0

107 - احمد نبيل عبد الحميد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84819   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   2467 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2020  بــ :  

108 - اسامه السيد احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84913   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-30 

برقم ايداع   2855 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  استلم كافة حقوقة

109 - خالد هانى السيد ابواحمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    84913   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   2855 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  شريك متضامن

110 - خالد بن الوليد السيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84913   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   2855 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  له حق الداره والتوقيع موكله 

للطرف الول خالد بن الوليد السيد احمد محمد والطرف التانى هانى السيد احمد محمد فقط مجتمعين او منفردين 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونية 

اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض الشركه ولهم حق تفويض الغير كما اتفق 

الشركاء على ان تكون اداره النشاط التخليص الجمركى للشريك التالت خالد هانى السيد ابو احمد منفردا وله حق 

التوقيع عن الشركه والشركاء فيما يتعلق بهذا النشاط امام الجهات الرسميه
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111 - هاني السيد احمد محمد ابو احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84913   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   2855 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  موكلة الطرف الول والثانى فقط 

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر لتحقبق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانهاى 

واية تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة ولهم حق تفويض 

الغير كما اتفق الشركاء على ان تكةن ادارة نشاط التخلص الجمركى للشريك الثالث//خالد هانى السيد ابو احمد 

منفردا ولة حق التوقيع على عن الشركة والشركاء فيما يتعلق بهذا النشاط امام الجهات الرسمية

112 - سيده شحاته حسين عمر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    73318   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   1420 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  خروج من الشركة واستلم كافه 

حقوقها ومستحقاتها

113 - اميره احمد عبد السلم  عبد الحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    91049   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2020 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  

114 - عادل حسن عبد العزيز عمار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    91049   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2020 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  خروج السيد / عادل حسن عبد 

العزيز واستلمه كافه حقوقه

115 - عمرو محمد عبد العال عبد ا البارودي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    91049   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2020 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا 

وله كافه السلطات والصلحيات الممكنه من حسن ادارة الشركه امام جميع الجهات الرسميه والهيئات والمصالح 

والمؤسسات والقطاع العام والبنوك والغير . وله حق التوقيع عن الشركه منفردا في جميع معاملتها مع البنوك 

والغير وي عقد القروض والسلف باسم الشركه ويجوز له تفويض الغير من الشركه او من خارج الشركه في في 

كل او بعض السلطات المخوله له تحقيق اراض الشركه وذلك بموجب تفويض كتابي في حاله غيابه عن الشركه 

لفترة طويله .

116 - على حسن على حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61508   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-18 

برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2021  بــ :  خروج من الشركة مع استلم كافة حقوقة

117 - مصطفى محمود فرحان اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    61508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2021  بــ :  

118 - نور اشرف عبد الفتاح السيد الدمياطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72551   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-12-2016 برقم ايداع   10155 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  مستقل

119 - جيهان محمد فتحى محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72551   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   10155 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  مستقل - أستقاله

120 - منير طارق منير صالح ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86852   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  ممثل عن شركة ام تى جروب 

للستثمار والتنمية MT Group ش.م.م

121 - ادهم وجدي عبدالعال عباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86852   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

122 - شرين مراد  نور الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86852   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  مستقل

123 - عل محمد احمد مصطفى القبرصى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86852   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  استقاله

124 - محمد السيد حسين طلعت عكاشه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    86852   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  
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125 - شريف ابراهيم يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14338   وتم ايداعه بتاريخ    1990-03-14 

برقم ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  ليصبح الشركاء المتضامنين من الطرف الثانى الى 

الخامس مجتمعين ومنفردين جميعا فيما عدا الرهن والقتراض بضمان اصول الشركة وبيع اصول الشركة او 

التنازل عنها فهو للشريكان شريف ابراهيم يوسف مرسي والشريك / يوسف شريف ابراهيم يوسف سواء كانا 

مجتمعان أو منفردان

126 - إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  قبول الستقاله

127 - على  عماد على  هديب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    88651   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   936 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  دخول

128 - احمد محمد عماد عبد الفتاح الفار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88651   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   936 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  خروج مع استلم كافة حقوقة

139 - محسن سرحان على جمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  ممثل عن بنك الطعام المصري 

مصري

140 - معز عبد المجيد فوزى الشهدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  ممثل عن بنك الكساء المصري 

مصري
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129 - حازم محمد مغازي عبد المجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  عن شركة 

امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات اللكترونية ش . م . م - تمت الموافقة 

بالجماع على المصادقة على تعيين السيد الستاذ/ حازم محمد مغازي عبدالمجيد رئيسا لمجلس الدارة للشركة وله 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام السجل التجارى وتجديد السجل التجارى و مصلحة 

الشركات والهيئة العامة للستثمار وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والتوقيع 

ايضا على عقود اليجار والتوقيع على عقود شراء السيارات وجميع المنقولت الشركة ولهم الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلق واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها والشتراك في تأسيس الشركات وكما له حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر  سادسا  :- تحديد سلطات العضو المنتدب والرئيس التنفيذى:   كما تمت الموافقة بالجماع على 

تعيين السيد الستاذ/ الحسين عصام عبد الحميد الكردانى  في منصب العضو المنتدب  والرئيس التنفيذى للشركة و 

يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع عن الشركة على عقود اليجار و أيضا الحق في القرار والنكار 

والبراء والصلح والتنازل عن الدعاوي القضائية أمام المحاكم المختصة أو أمام السادة المستشارين محامي العموم, 

وكذلك له الحق في التعامل بأسم الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وخاصة إجراء إثبات تاريخ عقود 

ايجار فروع الشركة و تمثيل الشركة أمام المجالس المحلية و مجالس المدن و الحياء بالمحافظات وتمثيل الشركة 

أمام السجل التجارى وتجديد السجل التجارى و مصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وامام المجالس المحلية 

ومجالس المدن والحياء بالمحافظات  وتمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب المصرية ) عامة – قيمة مضافة – 

عقارية ( والحضور نيابة عن الشركة امام كافة المأموريات التنفيذية ولجان الطعن واللجان الداخلية وتظلمات 

والتوفيق وإدارة مكافحة التهرب الضريبى وكذلك لجان الفحص وقضايا التهرب ولجان فض المنازعات وتسليم 

وتسلم البيانات والقرارات والمكاتبات والمذكرات واعتماد التقرير والتصالح الضريبى وكذلك القيام نيابة عن 

الشركة بالتعامل فى كل مالة صلة بالعلقة بين الشركة والضرائب وإدارتها واقسامها كذلك الحضور وتمثيل 

الشركة امام الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم فى اي تنازع ضريبى او ما يتفرغ عنه و أذنته فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ماذكر . وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق ذكره. وله الحق التوقيع على 

المخالصات وعقود العملء وتفويض او توكيل الغير فى ذلك   وتمثيل الشركة امام لهيئة العامة للتامينات 

الجتماعية )كافة مأموريتها (على مستوى الجمهورية  ) التوقيع علي كافة الوراق الخاصة بالتامينات و فتح و 

غلق منشات و تقديم استمارات دخول و خروج الموظفين (   . ولة الحق  فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر .

130 - وليد حسن طلبة رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  عن شركة 

امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات اللكترونية ش.م.م

131 - محمد مصطفى  محمود   عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  عن شركة 

امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات اللكترونية ش.م.م

132 - حسام حسين محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  عن شركة 

أمان لتكنولوجيا المدفوعات اللكترونية
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133 - الحسين عصام عبد الحميد الكردانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  والعضو المنتدب والرئيس 

التنفيذى للشركة ) تنفيذى (

134 - دينا محمد يس يونس حسن ابو زهرة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  تنفيذى - ممثل عن شركة امان 

للخدمات المالية

135 - هانى محمد ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  تنفيذى

136 - ايمن احمد عبد الوهاب الباز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  مستقل

137 - شيرين احمد عوض الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  مستقل

138 - محمد عبد العظيم ابراهيم السيد غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90115   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  استقاله

141 - وائل وجدى رياض علما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  

142 - سامر سعدالدين عبدا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  

143 - عمر عباس محمد صفى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  

144 - دينا رؤف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  ممثل عن مؤسسة غبور للتنمية 

مصري

145 - شريف سمير محمود سامى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  تفويض الستاذ شريف سمير 

محمود سامي رئيس مجلس الدارة في التوقيع عن الصندوق امام كافة الجهات الحكومية والهيئات والمصالح 

والشركات العامة والخاصة   البنوك: تكون سلطة التوقيع على كافة التعاملت مع البنوك من فتح حسابات وايداع 

وسحب وتحويل وطلب دفاتر شيكات وكشوف حسابات والحصول على خاصية التعامل اللكتروني وغيرها من 

الخدمات من خلل توقيعين أحدهما على القل توقيع )أ( وذلك على النحو التالى:  توقيع )أ(  السيد شريف سمير 

محمود سامي - السيدة شاهيناز نبيل امين فودة  توقيع )ب(  السيدة منال صلح الدين حسن عبدا

146 - محمد حمدان محمود عشماوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  ممثل عن بنك ناصر 

الجتماعي مصري

147 - شاهيناز نبيل امين فودة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90340   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2022 برقم ايداع   10162 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2022  بــ :  

153 - احمد مصطفى حسن عدلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58313   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2008 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

154 - سمر سيد احمد حلمى سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

155 - سماء سيد احمدحلمى سيد مصطفى عبد الرؤوف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2007 برقم ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  
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156 - هاله مرزوق احمد مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

157 - سيد احمد حلمى سيد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خروج للوفاه ودخول الورثة

158 - سيف سيد احمد حلمى سيد

 مصطفى عبدالرؤوف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه بتاريخ    16-07-2007 برقم 

ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

159 - مجدى احمد حلمى سيد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56982   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2007 برقم ايداع   3783 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا 

وله فى ذلك كامل الصلحيات ماعدا حق القتراض والرهن من البنوك يكون للشريكين / مجدى احمد حلمى سيد 

والسيدة / وفاء احمد حلمى سيد مصطفى - مجتمعين وله الحق فى توكيل من يرى لتحقيق اغراض وتسهيل اعمال 

الشركة وكذلك من حق مدير الشركة شراء الصول وبيعها لتحقيق اغراض الشركة ماعدا مقر الشركة والرض 

والمبانى ) لبد من موافقة الشركاء جميعا (

160 - احمد اسماعيل احمد رياض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84622   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2021 برقم ايداع   1379804 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

161 - ابتسام  ابراهيم ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22670   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-1994 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خروج للوفاه

162 - نهى حمدى محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22670   وتم ايداعه بتاريخ    1994-03-05 

برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خروج من الشركة واستلمها كافه حقوقها 

ومستحقاتها

163 - محمد حمدى محمد على حسين  شريك بالعمل   المقيد برقم قيد    22670   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-1994 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى الى 

شريك متضامن - تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح / للشريك المتضامن محمد حمدى محمد على منفردا وله فى 

ذلك كافه السلطات والختصاصات فى ادارة الشركة وله كذلك حق التعامل مع البنوك من فتح حسابات وايداع 

وصرف والقتراض والرهن وله كذلك الحق فى بيع اصول والشركة وله كذلك الحق فى بيع اصول الشركة وله 

الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

164 - حمدى محمد على حسين البرماوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22670   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-1994 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تخارج للوفاه

165 - محمد احمد عبدالعزيز عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    50848   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-01 

برقم ايداع   3005 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما إحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدارشهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

166 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63306   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   2055 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  
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167 - محمد مجدى عبد السلم مهدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

168 - شادى مجدى عبدالسلم مهدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

169 - محمد شادى مجدى عبد السلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

148 - ياسر فيصل سليم الحلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90957   وتم ايداعه بتاريخ    

وافقت الجمعية التأسيسية  16-01-2023 برقم ايداع   664 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2023  بــ :  أ .

بالجماع على تحديد صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالى: -   - للسيد/ ياسر فيصل 

سليم الحلبى الحق منفردا  فى تعيين العاملين والموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم.  - يملك حق التوقيع نيابة عن 

الشركة ايا  من ) ياسر فيصل سليم الحلبى - نهال على احمد زكى حلمى - سيف الدين محمد عبدالفتاح سليمان 

يوسف ( منفردين  وليا  منهما الحق فى: تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص وعلى الخص مصلحة الشهر العقارى والتأمينات الجتماعية ومكاتب التوثيق 

والسجل التجارى. والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود التأسيس بكافة عقودها وتعديلتها والمساهمة فيها 

والندماج فى شركات اخرى والتوقيع على عقود تعديل النظام الساسى أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وامام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكافة مأموريتها ومكاتبها وامام مكاتب 

السجل التجارى , وسلطة التوقيع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبيل المثال ل الحصر صلحية الدخول فى ابرام 

جميع انواع التفاقيات والصفقات والعقود والمشارطات المتعلقة بمعاملت الشركة سواء بالنقد او بالجل وليا  

منهما سلطة قبض ودفع تلك المبالغ وسداد السندات الذنية واسناد العمال التجارية , وترخيص واستخراج 

تراخيص السيارات وتجديدها سنويا  ودفع الرسوم والتأمينات وكافة اجراءات المرور والتوقيع على العقود 

والوراق الدالة على ذلك والحضور واتخاذ كافة الجراءات الخاصة بشأن المالك وبصفة عامة تسليم واستلم 

التراخيص واتخاذ كافة الجراءات المتعلقة بها امام ادارة واقسام المرور والشرطة والنيابة العامة وليا  منهما ايضا 

الحق فى تفويض او توكيل الغير فى جميع او فى جزء من الصلحيات السابقة. وليا  منهما الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .   وبخصوص كافة المعاملت المصرفية فان سلطات التوقيع تكون على 

النحو التالى:- المعاملت المالية او المصرفية حتى مائة الف جنيها  مصريا  فقط ل غير او ما يعادلها بالعملت 

الجنبية تتطلب توقيع أيا  من الساده ) ياسر فيصل سليم الحلبى - نهال على احمد زكى حلمى - سيف الدين محمد 

عبدالفتاح سليمان يوسف ( منفردين , أمابخصوص المعاملت المالية او المصرفية فيما يزيد عن مائة الف جنيها  

مصريا  أو ما يعادلها بالعملت الجنبية تتطلب توقيع اثنين مجتمعين من أيا  من الساده ) ياسر فيصل سليم الحلبى - 

نهال على احمد زكى حلمى - سيف الدين محمد عبدالفتاح سليمان يوسف(   ولكل  من الساده الموضح اسمائهم اعله 

في الحدود المشار اليها الحق في: التوقيع على الشيكات والتحويلت المصرفية وأوامر الدفع وكذلك اصدار 

خطابات الضمان وإصدار بطاقة الئتمان الخاصة بالشركة والموافقة على الضمانات الخاصة بتلك الكروت 

وخطابات الضمان والحق أيضا فى سلطة التوقيع باسم الشركة ولصالحها في الحدود المشار اليها اعله , والتوقيع 

نيابة عن الشركة امام كافة البنوك والمصارف بشأن كافة أنواع العمليات المصرفية وعلى سبيل المثال ل الحصر 

حق الفراج عن رأس المال, وكذلك فيما يخص فتح الحسابات والعمليات المتعلقة بها سواء باليداع او السحب او 

التحويلت البنكية او الغلق وكذلك اصدار خطابات الضمان فى حدود الغرض المحدد لها واصدار بطاقات 

الئتمان الخاصة بالشركة والموافقة علي الضمانات الخاصة بتلك الكروت وخطابات الضمان وسلطة التوقيع باسم 

الشركة ولصالحها. والتوقيع للحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة 

لذلك وتوقيع عقودها و حق كفالة الغير وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك , وحق توكيل او تفويض الغير 

فيما يخص التعامل والتوقيع على كل ما يخص بيع او شراء اذون و/أو سندات الخزانة وفقا للحدود المشار اليها 

أعله.   ب: وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تفويض السيد/ ياسر فيصل سليم الحلبى فى اتخاذ الجراءات 

اللزمة بشأن الفراج عن راس مال الشركة
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149 - محمد فهيم محمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58313   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2008 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى تعيين عده مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا  حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة السيد / شريف 

المحمدى عبد الرحمن حويدق مجتمعين أو منفردين حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك

150 - شريف عاطف  محمد صدقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58313   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2008 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

151 - شريف المحمدى عبد الرحمن  حويدق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58313   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2008 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

152 - امين المحمدى حويدق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58313   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2008 برقم ايداع   4623 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

170 - على شادى مجدى عبد السلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

171 - ماجده عبد المنعم محمد امين يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

172 - مجدى عبد السلم مهدى عبد الحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

173 - رنا مجدى محمد السيد فهمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70897   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

174 - احمد محمد رسلن عبد الرسول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1993 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة ثلث 

سنوات وبنفس الصلحيات والختصاصات الممنوحة لرئيس واعضاء مجلس الدارة

175 - داليا محمد رسلن عبدالرسول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1993 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

176 - مروه محمد رسلن عبد الرسول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1993 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

177 - نيفين محمد رسلن عبدالرسول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1993 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

178 - غاده محمد رسلن عبد الرسول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1993 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

179 - ابو بكر محمود حازم محمد مخلوف  تحميل   المقيد برقم قيد    75687   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   8072 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

180 - نادر ناجي حبيب حنا الديري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    75687   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   8072 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

181 - طاهر محمد كريم زهير جرانه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75687   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   8072 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  
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182 - محمد كريم محمد زهير جرانه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75687   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   8072 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للشريك المتضامن السيد / محمد كريم محمد زهير جرانه منفردا فى هذا الصدد وله اوسع السلطات 

والتعامل بأسم الشركة مع البنوك وبيع اصول الشركه وله مع الشريك طاهر محمد كريم زهير جرانه فى التعامل 

بأسم الشركه مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى استخراج التراخيص اللزمة لممارسة النشاط من المصنفات 

والتأمينات ومكاتب العمل وغيرهما من الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والوزارات مجتمعين او 

منفردين ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات

183 - حسن صالح محمد مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88932   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2022 برقم ايداع   2547 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

184 - محمد على احمد كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88932   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-20 

برقم ايداع   2547 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح / ادارة الشركة 

وحق التوقيع نيابة عنها مكفوله للشريكين المتضامنين / السيد / محمد على احمد كامل والسيد / احمد عاطف فتح 

الله ابراهيم - مجتمعين او منفردين حق الداره والتوقيع على التعاملت والتعهدات الخاصة بالشركة والتوقيع 

على كافة العقود الخاصه بالشركة وتمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام البنوك من فتح 

وغلق الحسابات والسحب واليداع اما فيما يخص التصرفات الخاصة بالبيع والرهن فيلزم توقيع الشريكين 

مجتمعين

185 - محمد حسين خليل محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    85862   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   7398 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة مستحقاته

186 - شيماء حسين خليل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85862   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   7398 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع عن 

الشركه لتصبح موكلة للطرف الثالث السيدة / شيماء حسين خليل محمد - منفرده بشرط ان تكون العمال التى 

تصدر منها لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ولها منفرده الحق فى فتح حسابات بأسم الشركة 

وغلقها ويكون توقيعها هو المعتمد لدى اى بنك بأسم الشركة ويكون لها كافة الصلحيات للتعامل مع الشركات 

الخرى داخل جمهورية مصر العربية وعقد الصفقات بجميع انواعها بأسم الشركة ولها الحق فى التوقيع على 

التعاقدات التى تبرم بأسم الشركة منفردا ولها الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا شراء او بيع 

الراضى والوحدات التامة يكون الشريكين مجتمعين

187 - هند عادل عبد الخالق عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    90577   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   11464 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  بدل من شريكه موصيه - 

للطرف الول والتاني) الشركاء المتضامنين( فقط مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما 

لتحقيق غرض الشركه اما بشأن المعاملت الماليه او البنكيه من فتح حساب وعمليات سحب وايداع وتحويلت 

واصدار شيكات وكذلك اي تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع اصول او عقارات الشركه او الحصول علي 

قروض او تمويل للشركه فيجب ان يصدر من الطرف الول والتاني فقط مجتمعين وليس منفردين
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تجديد افراد

1 - على حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15896   قيدت فى   13-12-1990 برقم ايداع    3623 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

2 - ناصر فرج انسمسى بترو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19609   قيدت فى   08-10-1992 برقم ايداع    

3406 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

3 - محمد احمد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23857   قيدت فى   04-11-2010 برقم ايداع    

5675 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

4 - حازم زينهم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32716   قيدت فى   12-01-1998 برقم ايداع    217 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

5 - حسن عبد الرحمن حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45286   قيدت فى   25-01-2003 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-24

6 - وجدى بطرس عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57244   قيدت فى   11-10-2007 برقم ايداع    

5045 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

7 - مرعى كمال عيسى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58917   قيدت فى   01-06-2009 برقم ايداع    

2708 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

8 - احمد محمد عبد الهادى ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71278   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    6815 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

9 - صابر محمد حافظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2742   قيدت فى   12-03-1985 برقم ايداع    

531 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-11

10 - مفروشات احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54665   قيدت فى   05-09-2006 برقم ايداع    

5777 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

11 - احمد حسين عبدا فاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76874   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

11244 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

12 - مينا ممدوح ابراهيم منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77013   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

11653 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

13 - سهاد ابراهيم على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77162   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

11973 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

14 - محمد عبد الفتاح امبارك فاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77174   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    12013 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

15 - محمد عبد الرحمن على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77348   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    367 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

16 - ماريان عزت محروس عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77355   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

17 - عبد الحكيم عبد الفتاح احمد مسيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77628   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    982 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

18 - واجبات محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10900   قيدت فى   07-07-1988 برقم ايداع    

1582 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

19 - فؤاد هريدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25773   قيدت فى   26-06-1995 برقم ايداع    2651 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-25
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20 - جمال حسن خالد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30283   قيدت فى   24-03-1997 برقم ايداع    

1470 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2007-03-23

21 - محمد عصام الدين سامى عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36696   قيدت فى   09-06-1999 برقم 

ايداع    3146 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

22 - عاطف وديع سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49097   قيدت فى   20-09-2004 برقم ايداع    

5018 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

23 - تامر عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49382   قيدت فى   03-11-2004 برقم ايداع    

5774 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

24 - طارق خليل محمد عمر اللمعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55567   قيدت فى   26-11-2006 برقم 

ايداع    7706 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

25 - احمد يوسف احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59158   قيدت فى   14-09-2009 برقم ايداع    

4393 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-13

26 - عبدالعزيز عباس عبدالعزيز منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67698   قيدت فى   2015-11-16 

برقم ايداع    5350 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

27 - سعيد سمير محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69469   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

2578 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

28 - على للمنظفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71807   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    8150 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

29 - احمدعبد الرحمن ابراهيم دكرورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75250   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    6649 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

30 - هشام احمد محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76218   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

9395 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

31 - محمود احمد امين عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76675   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

10685 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

32 - ايمن صبرى ناشد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76834   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

11138 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

33 - رضا سيد عبد ة امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77326   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

34 - حماده سعيد ابراهيم زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77354   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

35 - ماجد شنوده نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20361   قيدت فى   02-02-1993 برقم ايداع    450 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-01

36 - محمد السيد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24066   قيدت فى   16-10-1994 برقم ايداع    3962 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-10-15

37 - محمود سيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31596   قيدت فى   10-09-1997 برقم ايداع    

4752 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

38 - لؤي شعبان احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45173   قيدت فى   04-01-2003 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

39 - امال عبدالرحمن مصطفي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50083   قيدت فى   2005-02-22 

برقم ايداع    991 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

40 - اسماعيل ابراهيم محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61787   قيدت فى   16-10-2011 برقم ايداع    

4871 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15
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41 - طارق ياسين كمال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69183   قيدت فى   03-03-2016 برقم ايداع    

1942 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

42 - خالد سلمه سيد  حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72347   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

9581 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

43 - محمد عبدالوهاب احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74118   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

3581 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

44 - حمادة محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75306   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

6851 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

45 - مجدى مسلم السيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75967   قيدت فى   09-10-2017 برقم ايداع    

8770 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

46 - بيشوى خليل حسب ا عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76186   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    9328 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

47 - بيشوى خليل حسب ا عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76186   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    11641 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

48 - يحيي احمد احمد عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76642   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

10603 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

49 - شريف حسين سالم شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77475   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

637 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

50 - سعيد محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8280   قيدت فى   07-06-1987 برقم ايداع    1563 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

51 - محمد مصطفى محمد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32717   قيدت فى   12-01-1998 برقم 

ايداع    220 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

52 - محمد جمال محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58382   قيدت فى   03-11-2008 برقم 

ايداع    5144 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

53 - حسن احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60404   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

5290 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

54 - نعمة ثابت سيد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60867   قيدت فى   16-01-2011 برقم ايداع    

348 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

55 - محمد مصطفى حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69681   قيدت فى   05-04-2016 برقم ايداع    

3044 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

56 - محمد عباس حنفي عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72083   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

8875 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

57 - نسمة اشرف عبد الخالق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72184   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    9143 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

58 - فردوس حسن بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8632   قيدت فى   10-08-1987 برقم ايداع    2011 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

59 - امال محمد صاوى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10628   قيدت فى   24-05-1988 برقم ايداع    

1212 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-23

60 - عواطف ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17104   قيدت فى   27-07-1991 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

61 - صلح عبدالرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24147   قيدت فى   24-10-1994 برقم ايداع    

4107 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-23
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62 - نادى مرتضى عزت عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32656   قيدت فى   08-01-1998 برقم 

ايداع    76 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

63 - صادق احمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53654   قيدت فى   25-05-2006 برقم ايداع    

3237 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

64 - مدحت سامى نصيف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62018   قيدت فى   21-12-2011 برقم ايداع    

5960 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

65 - مريم فوزى حنا غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63248   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

5240 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

66 - محمد صلح عبد الجليل الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63501   قيدت فى   06-01-2013 برقم 

ايداع    82 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

67 - حمزة ابراهيم مصطفى سيف النصر حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69184   قيدت فى   

03-03-2016 برقم ايداع    1943 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-02

68 - انطونيوس غبر يعقوب نخلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70467   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    4827 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

69 - محمد جمال محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73534   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1911 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

70 - دينا صلح حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75058   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

6073 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

71 - حسام السيد عبد الوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75222   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    6553 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

72 - اسلم محمد ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77919   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

1676 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

73 - محمد محمد احمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6422   قيدت فى   15-10-1986 برقم ايداع    

2927 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

74 - صلح عبد الهادى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20645   قيدت فى   05-04-1993 برقم 

ايداع    1258 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-04

75 - مجدى عطيه عطيه بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24888   قيدت فى   31-01-1995 برقم ايداع    

532 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

76 - خالد احمد حسين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37215   قيدت فى   04-08-1999 برقم ايداع    

4374 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

77 - عزوز على عبد الباسط سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41545   قيدت فى   29-04-2001 برقم ايداع    

1847 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-28

78 - منى محمد محمود حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56137   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

79 - كريم شارل نجيب فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67201   قيدت فى   05-10-2015 برقم ايداع    

4241 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

80 - مدحت حسن سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70139   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

4072 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

81 - محمد حافظ علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71489   قيدت فى   08-09-2016 برقم ايداع    

7332 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07
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82 - نعيم عياد حناوى حلقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73832   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

2806 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

83 - احمد عبد الرحيم عباس متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76751   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    10917 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

84 - عمرو محمد سعد الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20056   قيدت فى   21-12-1992 برقم ايداع    

4363 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

85 - كمال الحسينى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30472   قيدت فى   22-04-1997 برقم ايداع    

1902 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

86 - جمعه سيد بيومي عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35272   قيدت فى   08-09-2001 برقم ايداع    

4223 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

87 - ياسر لطفي زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45419   قيدت فى   19-02-2003 برقم ايداع    

777 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

88 - محمد ابراهيم محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55631   قيدت فى   29-11-2006 برقم ايداع    

7828 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

89 - اميمة ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57564   قيدت فى   30-01-2008 برقم ايداع    534 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

90 - نبيل عبد العزيز محمد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58235   قيدت فى   27-08-2008 برقم 

ايداع    4239 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

91 - عمرو الحسينى عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61081   قيدت فى   17-03-2011 برقم 

ايداع    1249 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

92 - سعيد لبان موسى واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68347   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    

69 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

93 - خالد ابراهيم عبد المنعم الشباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68491   قيدت فى   17-01-2016 برقم 

ايداع    395 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

94 - علي رمضان ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75424   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

7224 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

95 - مصطفى محمد محمد ابو شهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75766   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    8278 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

96 - كريم محمد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77372   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

438 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

97 - محمد رجب فرج صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13782   قيدت فى   16-12-1989 برقم ايداع    

3362 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

98 - عبدالعزيز عبدالمنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31827   قيدت فى   05-10-1997 برقم ايداع    

5278 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-04

99 - طارق حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40728   قيدت فى   11-12-2000 برقم ايداع    6353 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-10

100 - عصام عبدالحليم كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43752   قيدت فى   04-05-2002 برقم 

ايداع    1928 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

101 - تعديل السم التجارى الى محمود محمود امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44478   قيدت فى   

09-09-2002 برقم ايداع    4025 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-08
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102 - هانى رمضان رجب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65858   قيدت فى   25-12-2014 برقم ايداع    

6357 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

103 - عبد ا يوسف فرج غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68943   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

1400 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

104 - السيد محمد السيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71973   قيدت فى   27-10-2016 برقم ايداع    

8577 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

105 - مصطفي قطب سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73490   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

1813 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

106 - جمال محمد على غباشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73657   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2272 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

107 - عبد الرحمن مجدى عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74680   قيدت فى   2017-06-14 

برقم ايداع    5055 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

108 - احمد محمد احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75599   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

7782 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

109 - محمود رمضان رجب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75890   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    8569 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

110 - محمود محمد محمود كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76757   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10926 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

111 - محمد مصطفى احمد محمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77635   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    997 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

112 - سعيد مرسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14958   قيدت فى   17-07-1990 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

113 - رضا عشماوى حسين حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39287   قيدت فى   2000-05-09 

برقم ايداع    2505 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

114 - محمد عبد التواب عبد ا قنصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51496   قيدت فى   24-08-2005 برقم 

ايداع    4746 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

115 - احمد محمد محمد ابو شهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54993   قيدت فى   03-10-2006 برقم ايداع    

6475 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

116 - اميره محمود عبدالغني خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65945   قيدت فى   06-01-2015 برقم 

ايداع    76 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

117 - احمد مصطفى احمد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73314   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

118 - ساميه محمد شنيشن شنيشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73712   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

2445 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

119 - محمود نصر محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74182   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

3737 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

120 - مؤسسه الكامل للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74898   قيدت فى   2017-07-11 

برقم ايداع    5632 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

121 - رشا محمد رضا رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75312   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

6876 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

122 - محمد فريد فوزى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77286   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08
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123 - وليد فوزى عبده عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77932   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

1705 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

124 - نجوى اسماعيل محمد ميرغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23881   قيدت فى   19-09-1994 برقم 

ايداع    3513 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-09-18

125 - نظارات البابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49622   قيدت فى   18-12-2004 برقم ايداع    6462 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

126 - صالح متولي صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51604   قيدت فى   07-09-2005 برقم ايداع    

5015 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

127 - سهير عدلي مكاري عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54964   قيدت فى   01-10-2006 برقم 

ايداع    6409 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

128 - محمود سعد ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55281   قيدت فى   02-11-2006 برقم ايداع    

7043 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

129 - وائل اسحق عطا ينس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58539   قيدت فى   18-01-2009 برقم ايداع    

208 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17

130 - رومانى جرجس صليب فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69413   قيدت فى   17-03-2016 برقم 

ايداع    2452 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

131 - السيد احمد امبابي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74749   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

5199 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

132 - يوسف خليفة حميده عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75044   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    6032 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

133 - زكريا محروص محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78007   قيدت فى   26-02-2018 برقم 

ايداع    1900 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

134 - عصام امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28303   قيدت فى   05-08-1996 برقم ايداع    

3525 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-04

135 - ابراهيم محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33011   قيدت فى   21-02-1998 برقم ايداع    904 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

136 - سامى ولسن  حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37236   قيدت فى   07-08-1999 برقم ايداع    

4408 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

137 - سامى ولسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37236   قيدت فى   01-04-2000 برقم ايداع    

1000002 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

138 - نور حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37518   قيدت فى   12-09-1999 برقم ايداع    5118 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-11

139 - عادل ذكى بركات بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51558   قيدت فى   30-08-2005 برقم ايداع    

4871 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

140 - محمود ابراهيم حسان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63420   قيدت فى   12-12-2012 برقم 

ايداع    6036 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

141 - احمد سيد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68118   قيدت فى   16-12-2015 برقم ايداع    

6248 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

142 - مؤسسه النواوي للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68195   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

6428 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

143 - احمد ابراهيم فؤاد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70731   قيدت فى   29-06-2016 برقم ايداع    

5443 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28
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144 - عصام سيد عبدالرازق مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75680   قيدت فى   14-09-2017 برقم 

ايداع    8038 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

145 - اكرم احمد حسن احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78282   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

2552 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

146 - صفوت لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7904   قيدت فى   13-04-1987 برقم ايداع    

1084 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-12

147 - عصام عبدالحكيم بلبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20340   قيدت فى   30-01-1993 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

148 - حسين عيد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20438   قيدت فى   18-02-1993 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

149 - حسن حسنين مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30433   قيدت فى   12-04-1997 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

150 - تعديل السم إلى عصام عبد الحكيم عبد الحميد بلبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31894   قيدت فى   

13-10-1997 برقم ايداع    5422 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-12

151 - هانى عادل حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45334   قيدت فى   01-02-2003 برقم ايداع    522 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

152 - عمرو عبدا حافظ الخربوطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45461   قيدت فى   26-02-2003 برقم 

ايداع    878 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

153 - انور مصطفي محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53847   قيدت فى   13-06-2006 برقم ايداع    

3704 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

154 - محمود ابراهيم مصطفى سيف النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71485   قيدت فى   2016-09-08 

برقم ايداع    7325 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

155 - صابر حسين عبد الوهاب عبد الونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73615   قيدت فى   2017-03-13 

برقم ايداع    2163 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

156 - محمود شعبان رزق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76945   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

11452 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

157 - علء محمد محمود محمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77358   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    397 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

158 - شريف صلح محمد احمد العجاتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77898   قيدت فى   2018-02-18 

برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

159 - احمد محمد فهمى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78211   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    

2385 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

160 - محمد عطيه عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9441   قيدت فى   25-11-1987 برقم ايداع    

3039 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

161 - مصطفى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60722   قيدت فى   02-01-2011 برقم ايداع    

1 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

162 - محمد عاشور ادم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61717   قيدت فى   27-09-2011 برقم ايداع    

4528 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

163 - رضا وجدى محمد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62425   قيدت فى   07-03-2012 برقم ايداع    

1338 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06
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164 - خالد حسن محمد حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68233   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

6515 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

165 - حسن صالح حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76395   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

9872 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

166 - محمد سعيد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76467   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

10073 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

167 - عصام الدين محمد على ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77660   قيدت فى   2018-02-01 

برقم ايداع    1050 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

168 - فتحى محمد قمصان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7871   قيدت فى   11-04-1987 برقم ايداع    

1047 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

169 - منتصر حامد محمد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28836   قيدت فى   14-10-1996 برقم ايداع    

4860 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-13

170 - ياسر مكرم عويضه هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57145   قيدت فى   05-09-2007 برقم ايداع    

4565 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

171 - ياسر مكرم عويضة هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57145   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

5137 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

172 - هشام عبدا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62197   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    389 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

173 - فتحي الهنداوي حسين الهنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73936   قيدت فى   10-04-2017 برقم 

ايداع    3111 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

174 - تهامى رمضان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76759   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10930 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

175 - وائل محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77512   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

176 - احمد حسن محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7726   قيدت فى   25-03-1987 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

177 - محمد محمد محمد العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19117   قيدت فى   13-07-1992 برقم ايداع    

2315 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

178 - خيرى عبد الحليم السيد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41637   قيدت فى   13-05-2001 برقم 

ايداع    2108 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-12

179 - محمد ابو القاسم عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45182   قيدت فى   05-01-2003 برقم ايداع    

67 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04

180 - تعديل السم التجارى ليصبح  الكيلنى للمستلزمات والجهزة الطبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45248   

قيدت فى   19-01-2003 برقم ايداع    274 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-18

181 - الكيلنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45248   قيدت فى   11-03-2013 برقم 

ايداع    1266 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

182 - كيلني عبد البديع اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45248   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    

6052 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

183 - مجدي محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53780   قيدت فى   06-06-2006 برقم ايداع    

3547 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05
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184 - احمد محمد سيد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67418   قيدت فى   27-10-2015 برقم ايداع    

4743 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

185 - عبد النبى يونس امين عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67882   قيدت فى   2015-11-30 

برقم ايداع    5764 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

186 - حمدى فرج مرشد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69038   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

1659 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

187 - ابراهيم محمود ابراهيم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69412   قيدت فى   2016-03-17 

برقم ايداع    2448 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

188 - احمد محمد حمدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69753   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

3206 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

189 - جمعه عبدالحميد محمد واعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75539   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    7624 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

190 - مؤسسة الموجى لتجارة المنتجات البترولية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75962   قيدت فى   

09-10-2017 برقم ايداع    8752 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-08

191 - كيرلس جورج عزيز حنا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76660   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    10642 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

192 - نادر انور رضا زيوط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76683   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

10716 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

193 - هناء السيد كامل عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77721   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    1208 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

194 - محمد محمود حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1437   قيدت فى   09-06-1984 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  1999-06-08

195 - مرفت عباس الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9808   قيدت فى   19-01-1988 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

196 - محمد عبد الرحمن سيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44515   قيدت فى   2002-09-15 

برقم ايداع    4115 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-14

197 - محمد سيد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46491   قيدت فى   09-08-2003 برقم ايداع    3865 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2013-08-08

198 - ملك دنيال قلدس غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59041   قيدت فى   27-07-2009 برقم ايداع    

3625 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

199 - رمضان فهمى بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60839   قيدت فى   11-01-2011 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

200 - خالد محمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61978   قيدت فى   11-12-2011 برقم ايداع    

5750 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

201 - احمد حامد محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70092   قيدت فى   08-05-2016 برقم 

ايداع    3950 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

202 - محمد حمدى محمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70965   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    6009 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

203 - الساهر للزراعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74314   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    4039 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13
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204 - فرج رومانى شكرى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76131   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

9183 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

205 - مجدى محمد كمال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32037   قيدت فى   29-10-1997 برقم ايداع    

5808 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

206 - رامى محمد فتحى رضوان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61624   قيدت فى   25-08-2011 برقم 

ايداع    4046 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

207 - مؤسسة عبيد للثاث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67696   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

5347 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

208 - محمد جاد محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69914   قيدت فى   19-04-2016 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

209 - حمادة محمد سامى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72425   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

9793 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

210 - هشام سعد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74098   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

3540 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

211 - رمضان احمد رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75827   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    8404 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

212 - حماده احمد محمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76576   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

10409 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

213 - تامر عيد زكى منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77867   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

1561 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

214 - السمنودى لتصنيع الملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30657   قيدت فى   1997-05-19 

برقم ايداع    2379 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

215 - جابر محمد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45149   قيدت فى   30-12-2002 برقم ايداع    

5902 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

216 - محمد نجيب حسين عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57494   قيدت فى   13-01-2008 برقم ايداع    

168 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

217 - خالد ظايط محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61009   قيدت فى   01-03-2011 برقم ايداع    

950 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

218 - سعيد حسين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71653   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

7729 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

219 - بهاء عبد الحميد يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76317   قيدت فى   31-10-2017 برقم 

ايداع    9668 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

220 - اسلم ابراهيم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76525   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

10273 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

221 - محمد طارق عبد الحميد طه فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76880   قيدت فى   2017-12-13 

برقم ايداع    11278 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

222 - سيد رفعت سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77425   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

223 - مسعود سيد عبدالحميد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78079   قيدت فى   01-03-2018 برقم 

ايداع    2087 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

224 - انور عبد المسيح جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3182   قيدت فى   05-06-1985 برقم ايداع    

1047 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04
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225 - محمد حسن غريب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68769   قيدت فى   07-02-2016 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

226 - محمود مصطفى فوزى مصطفى هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71349   قيدت فى   2016-08-30 

برقم ايداع    7016 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

227 - محمد شحاته احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72447   قيدت فى   06-12-2016 برقم ايداع    

9864 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

228 - اشرف محمد ابراهيم عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74776   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    5255 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

229 - شحاته مريد شحاته مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75414   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

7181 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

230 - سعيد حسين على حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77481   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

231 - محمد صلح نورالدين موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77773   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    1334 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

232 - احمد فراج سلمه فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78034   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

1971 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

233 - ايمن حسنى عبدالغنى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78322   قيدت فى   18-03-2018 برقم 

ايداع    2970 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

234 - احمد عبد العال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78495   قيدت فى   28-03-2018 برقم 

ايداع    3067 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-27
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تجديد شركات

1 - نيموس الهندسية و التنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   9898  قيدت فى  30-01-1988 برقم ايداع   

248 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

2 - الشركة المصريه للرخام والجرانيت ورثة محمود محمد على موسى   شركة سبق قيدها برقم :   27549  

قيدت فى  08-04-1996 برقم ايداع   1600 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/04/2026  12:00:00ص

3 - وجدى لطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30552  قيدت فى  05-05-1997 برقم ايداع   2089 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

4 - مجدى محمد عفيفى عبدالكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77420  قيدت فى  17-01-2018 برقم 

ايداع   551 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00

ص

5 - شركة مصر للتجاره الخارجيه - تابعه للشركه القابضه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   54176  قيدت فى  

16-07-2006 برقم ايداع   4606 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2026  12:00:00ص

6 - هشام محمد عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57227  قيدت فى  03-10-2007 برقم ايداع   

4940 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

7 - مينا سمير هندى وشريكه اسامه مسعد خليل   شركة سبق قيدها برقم :   77717  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   1201 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

8 - شركه بركه للسمسره فى الوراق الماليه ش. م . م   شركة سبق قيدها برقم :   22957  قيدت فى  

20-04-1994 برقم ايداع   1484 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2024  12:00:00ص

9 - سيد فوزى السيد حجاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36076  قيدت فى  31-03-1999 برقم ايداع   

1628 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2024  12:00:00ص

10 - تغيير اسم الشركه الى دكتوره نجوى عبدالوهاب وميرفت كامل وتظل السمه التجاريه كما هى مدرسة سقاره 

للغات   شركة سبق قيدها برقم :   63069  قيدت فى  06-09-2012 برقم ايداع   4384 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

11 - على البدرى عبدالجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66734  قيدت فى  09-07-2015 برقم ايداع   

2783 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2025  12:00:00ص

12 - اشرف صلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70750  قيدت فى  03-07-2016 برقم ايداع   5478 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2026  12:00:00ص

13 - عبدالعاطى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   74081  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   3497 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

14 - تعديل اسم الشركه ليصبح  يوسام و جاك فايق جبرة عبدالسيد   شركة سبق قيدها برقم :   75391  قيدت فى  

16-08-2017 برقم ايداع   7113 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2027  12:00:00ص

15 - فاطمة محمود نور الدين احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   77704  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   1174 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص
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16 - اسلم عبدالرازق عوض على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77766  قيدت فى  2018-02-11 

برقم ايداع   1323 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص

17 - حمزة لبيب عبدة سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8966  قيدت فى  12-02-2000 برقم ايداع   

731 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2025  12:00:00ص

18 - معرض حلويات الشيماء   شركة سبق قيدها برقم :   8966  قيدت فى  12-02-2000 برقم ايداع   731 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2025  12:00:00ص

19 - حمزه لبيب عبده سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8966  قيدت فى  24-09-1987 برقم ايداع   

2446 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2022  12:00:00ص

20 - محمد السيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9802  قيدت فى  18-01-1988 برقم ايداع   136 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

21 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمد حمدى محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22670  قيدت 

فى  05-03-1994 برقم ايداع   860 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2024  12:00:00ص

22 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32683  قيدت فى  

08-01-1998 برقم ايداع   149 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

23 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32683  قيدت فى  

08-11-2010 برقم ايداع   1000011 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص

24 - حمدى محمد محمد خنجر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41914  قيدت فى  25-06-2001 برقم 

ايداع   2862 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2026  

12:00:00ص

25 - اصبح السم التجارى  ايفيت بشرى و شريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   43463  قيدت فى  

13-03-2002 برقم ايداع   1110 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

26 - سالم حسن عبدالسميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43700  قيدت فى  23-04-2002 برقم ايداع   

1799 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

27 - سالم حسن عبدالسميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43700  قيدت فى  23-04-2002 برقم ايداع   

1807 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

28 - لوسيل لتجاره الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   43700  قيدت فى  23-04-2002 برقم ايداع   

1807 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

29 - غطاطى للستثمارات التجارية والهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   63306  قيدت فى  2012-11-11 

برقم ايداع   5483 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

30 - علء سيد حسين عرفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63578  قيدت فى  04-02-2013 برقم ايداع   

573 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

31 - تعديل اسم الشركة ليصبح / اشرف صديق وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   63618  قيدت فى  

18-02-2013 برقم ايداع   871 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

32 - اشرف وياسر محمد على محمود   شركة سبق قيدها برقم :   64388  قيدت فى  22-09-2015 برقم ايداع   

4069 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  12:00:00ص
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33 - ديسكفرى   شركة سبق قيدها برقم :   64388  قيدت فى  22-09-2015 برقم ايداع   4069 وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  12:00:00ص

34 - حسام محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65164  قيدت فى  02-09-2014 برقم ايداع   4024 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  12:00:00ص

35 - منى حسن محمود عيسى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   70475  قيدت فى  02-06-2016 برقم 

ايداع   4843 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  

12:00:00ص

36 - تعديل السم التجاري ليصبح  احمد محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77408  قيدت فى  

17-01-2018 برقم ايداع   518 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

37 - تعديل السم التجاري ليصبح / احمد محمد ابو زيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77728  قيدت فى  

07-02-2018 برقم ايداع   1238 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

38 - الشركة السويسرية المصرية للغذية )سفكو (   شركة سبق قيدها برقم :   10026  قيدت فى  

21-02-1988 برقم ايداع   424 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

39 - سامح مصطفى زكى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19856  قيدت فى  22-11-1992 برقم ايداع   

3968 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

40 - ابراهيم عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24514  قيدت فى  14-12-1994 برقم ايداع   

4978 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2024  12:00:00ص

41 - شركه زهره للتوريدات والخدمات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   45806  قيدت فى  2003-04-30 

برقم ايداع   2025 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2023  

12:00:00ص

42 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / مجدى احمد حلمى سيد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

56982  قيدت فى  16-07-2007 برقم ايداع   3783 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

43 - اصبح السم التجارى  رامى اسامة عبدالعزيز حسنين و اسلم اشرف محمود عبدالحميد و شركائهم   شركة 

سبق قيدها برقم :   57559  قيدت فى  28-01-2008 برقم ايداع   504 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

44 - مدحت عريان سلمه ايوب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64459  قيدت فى  08-01-2014 برقم 

ايداع   89 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2024  12:00:00

ص

Falak Startups - Venture  ) 45 - تعديل اسم الشركة ليصبح  فلك ستارت ابس ) لرأس مال المخاطر

Capital   شركة سبق قيدها برقم :   77439  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   589 وفى تاريخ  

07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

46 - ممدوح عبد الرحمن ورداني وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   81944  قيدت فى  14-01-2018 برقم 

ايداع   388 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

47 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  شركة خالد جابر حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   9814  

قيدت فى  19-01-1988 برقم ايداع   150 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/01/2028  12:00:00ص
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48 - همام اسماعيل ابو شادى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19759  قيدت فى  07-11-1992 برقم 

ايداع   3752 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

49 - فوزى ابراهيم محمد نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31826  قيدت فى  05-10-1997 برقم 

ايداع   5272 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  

12:00:00ص

50 - ايمن محمد على و حسين حسن السيد   شركة سبق قيدها برقم :   31896  قيدت فى  13-10-1997 برقم 

ايداع   5428 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2027  

12:00:00ص

51 - شركه الدبس الهندسيه للستيراد وتصدير رولمان بلى مجدى بدوى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

43750  قيدت فى  04-05-2002 برقم ايداع   1923 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

52 - توب تويز   شركة سبق قيدها برقم :   49181  قيدت فى  04-10-2004 برقم ايداع   5254 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2024  12:00:00ص

53 - حسام الدين احمد عبدالحليم القبانى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   49181  قيدت فى  

04-10-2004 برقم ايداع   5254 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2024  12:00:00ص

54 - اشرف وياسر محمد على محمود   شركة سبق قيدها برقم :   64388  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

9516 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

55 - مريم عدلى اتناس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   69042  قيدت فى  24-02-2016 برقم ايداع   

1667 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص

56 - محمد نجيب احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73542  قيدت فى  07-03-2017 برقم ايداع   

1951 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  12:00:00ص

57 - ابراهيم فتحى ابراهيم احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77731  قيدت فى  07-02-2018 برقم 

ايداع   1243 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

58 - ابراهيم محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77902  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   

1632 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

59 - على محمد محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   78014  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   

1917 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

60 - حسنى ابو زيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   32863  قيدت فى  01-02-1998 برقم ايداع   512 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

61 - مزارز للستشارات الماليه عن الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   57531  قيدت فى  

22-01-2008 برقم ايداع   366 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

62 - شركة بترو شهد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   57597  قيدت فى  10-02-2008 برقم ايداع   

3704 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00ص

63 - شادى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   63463  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   6291 وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

64 - محمد عبدالفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   74014  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   

3327 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص
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65 - اصبح السم التجارى  عبدالرحمن صبرى ابوالغيط و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   76883  قيدت 

فى  13-12-2017 برقم ايداع   11286 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

66 - حسام عبد الرحمن هاشم خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10002  قيدت فى  1988-02-16 

برقم ايداع   395 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2028  

12:00:00ص

67 - سعاد صالح قاسم سلومه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   10042  قيدت فى  23-02-1988 برقم 

ايداع   446 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2028  12:00:00

ص

68 - محمد عبد العزيز حسين محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45259  قيدت فى  2003-01-19 

برقم ايداع   290 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2028  

12:00:00ص

69 - محمد السيد محمد محمود بلل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77407  قيدت فى  2018-01-01 

برقم ايداع   517 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  

12:00:00ص

70 - شركة التضامن للصرافة   شركة سبق قيدها برقم :   17575  قيدت فى  28-05-2000 برقم ايداع   

2931 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2025  12:00:00ص

71 - تعدل الى شركة شريف نظمى وديع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33016  قيدت فى  

22-02-1998 برقم ايداع   921 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2028  12:00:00ص

72 - ياسمين عصام محمود العمروسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   60772  قيدت فى  2011-01-06 

برقم ايداع   115 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  

12:00:00ص

73 - عمر الفاروق عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61243  قيدت فى  08-05-2011 برقم 

ايداع   2007 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  

12:00:00ص

74 - محمود عبدالجواد على احمد ابو كيلة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78053  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   2013 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص

75 - باسم فاروق بدر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12710  قيدت فى  31-05-1989 برقم ايداع   

1473 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2024  12:00:00ص

76 - اشرف محب بولس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   17973  قيدت فى  17-12-1991 برقم ايداع   

3861 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2026  12:00:00ص

77 - شركة وليد على وولده   شركة سبق قيدها برقم :   64501  قيدت فى  21-01-2014 برقم ايداع   310 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2024  12:00:00ص

78 - محمود سمير انور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72951  قيدت فى  19-01-2017 برقم ايداع   

540 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

79 - تعديل السم التجاري ليصبح / مايكل معوض سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77877  قيدت 

فى  15-02-2018 برقم ايداع   1581 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2028  12:00:00ص
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80 - شركة تسويق الرز احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن   شركة سبق قيدها برقم :   

33711  قيدت فى  23-05-1998 برقم ايداع   2587 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/05/2023  12:00:00ص

81 - شركه تسويق الرز   شركة سبق قيدها برقم :   33711  قيدت فى  08-10-2003 برقم ايداع   4964 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2023  12:00:00ص

82 - خالد نبيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34803  قيدت فى  05-10-1998 برقم ايداع   5328 وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2023  12:00:00ص

83 - المصرى وشركاه للستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   

61628  قيدت فى  25-08-2011 برقم ايداع   4055 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

84 - نادية محمود محمد مصطفي وشريكتها ) شركة مركز الحضارة للدراسات والبحوث (   شركة سبق قيدها 

برقم :   75665  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   7999 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

85 - اشرف محمد عبدالمحسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29647  قيدت فى  01-01-1997 برقم 

ايداع   5 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

86 - شركة ماك لتنشيط العمال التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   57673  قيدت فى  

03-03-2008 برقم ايداع   1116 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2028  12:00:00ص

87 - اولد حسام وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   77929  قيدت فى  20-02-2018 برقم ايداع   1699 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

88 - تعديل مسمى البنك ليصبح البنك الزراعى المصرى ش0م0م-بنك قطاع عام -طبقا للقانون 84لسنة 2016   

شركة سبق قيدها برقم :   9499  قيدت فى  04-02-1988 برقم ايداع   307 وفى تاريخ  19-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

89 - تعديل السم التجارى الى  محمد ثروت الوالمجد ونادر عياد يوسف وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   

9517  قيدت فى  09-12-1987 برقم ايداع   3129 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

90 - عادل عبدالمجيد مصطفى وشريكته منال عبدالحميد عبدا   شركة سبق قيدها برقم :   30949  قيدت فى  

21-06-1997 برقم ايداع   3117 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

91 - عبد الرحمن محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   32311  قيدت فى  27-11-1997 برقم ايداع   

6452 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

92 - محمد عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56803  قيدت فى  29-05-2007 برقم ايداع   

2904 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

93 - صن ارك للتوريدات العمومية والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   57082  قيدت فى  2009-06-23 

برقم ايداع   3087 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  

12:00:00ص

94 - مصطفى حسين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57082  قيدت فى  23-06-2009 برقم ايداع   

3087 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  12:00:00ص

95 - شركة المجموعة القتصادية لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   57151  قيدت فى  

17-08-2011 برقم ايداع   3945 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2026  12:00:00ص
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96 - شركة المجموعة القتصاديه لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   57151  قيدت فى  

06-09-2007 برقم ايداع   4591 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

97 - شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   57151  قيدت فى  

01-11-2009 برقم ايداع   5105 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2024  12:00:00ص

98 - عبد الباسط محمد عبد السميع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61863  قيدت فى  30-10-2011 برقم 

ايداع   5173 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  

12:00:00ص

99 - مجدى عبد السلم مهدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70897  قيدت فى  20-07-2016 برقم ايداع   

5840 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2026  12:00:00ص

100 - محمد اشرف رفعت مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73968  قيدت فى  2017-04-12 

برقم ايداع   3188 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

101 - احمد حمزة احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74402  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   

4248 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

102 - حسن محمد احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17567  قيدت فى  12-10-1991 برقم ايداع   

3004 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2026  12:00:00ص

103 - فاطمة عباس و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   19867  قيدت فى  23-11-1992 برقم ايداع   

3994 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  12:00:00ص

104 - شركه طيف للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه وتجارة السيارات والمحاصيل الزراعيه   شركة 

سبق قيدها برقم :   32068  قيدت فى  24-11-2001 برقم ايداع   5512 وفى تاريخ  20-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  12:00:00ص

105 - شركه ماجده عبد ا محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   32068  قيدت فى  24-11-2001 برقم 

ايداع   5512 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  

12:00:00ص

106 - تعديل السم التجارى  أحمد على حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32068  قيدت فى  

01-11-1997 برقم ايداع   5871 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2027  12:00:00ص

107 - شركه سعيد حامد وكرار حبيب ا للنتاج الفني   شركة سبق قيدها برقم :   51335  قيدت فى  

07-08-2005 برقم ايداع   4353 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2025  12:00:00ص

108 - علء الدين محمد مصطفى حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77744  قيدت فى  2018-02-07 

برقم ايداع   1270 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

109 - شركه اراسكوب )ش,ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   10153  قيدت فى  08-03-1988 برقم ايداع   

603 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

110 - جرجس وبطرس غبر   شركة سبق قيدها برقم :   13236  قيدت فى  11-09-1989 برقم ايداع   

2417 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2024  12:00:00ص

111 - نحمده محمد عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20436  قيدت فى  18-02-1993 برقم ايداع   

664 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص
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112 - كمال محمد ابودر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35235  قيدت فى  29-11-1998 برقم ايداع   

6527 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2023  12:00:00ص

113 - شركة احمد محمد صبحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69688  قيدت فى  06-04-2016 برقم 

ايداع   3055 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2026  

12:00:00ص

114 - محمد جمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77623  قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   976 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

115 - شركة محمد ياسر سامي وشركاه 0   شركة سبق قيدها برقم :   78395  قيدت فى  21-03-2018 برقم 

ايداع   2825 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2028  

12:00:00ص

116 - احمد عبدالمنعم احمد عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15111  قيدت فى  13-08-1990 برقم 

ايداع   2129 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  

12:00:00ص

117 - يونيفرت مصر للمستلزمات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   20341  قيدت فى  1993-01-31 

برقم ايداع   409 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  

12:00:00ص

118 - تعديل اسم الشركة ليصبح / كريو للستثمار التجارى   شركة سبق قيدها برقم :   20405  قيدت فى  

09-02-1993 برقم ايداع   549 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2028  12:00:00ص

119 - شركة السويس الوطنية للصرافة   شركة سبق قيدها برقم :   20405  قيدت فى  24-04-1994 برقم 

ايداع   1556 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2019  

12:00:00ص

120 - تعديل اسم الشركة ليصبح اشرف عبد العزيز وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   50627  قيدت فى  

07-05-2005 برقم ايداع   2419 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2025  12:00:00ص

121 - عبد الحليم ليثى عبد القادر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   63468  قيدت فى  27-12-2012 برقم 

ايداع   6310 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

122 - محمود محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   67123  قيدت فى  22-09-2015 برقم ايداع   

4059 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  12:00:00ص

123 - هشام يسرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   74476  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   

4483 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

124 - باهر الشرقاوى وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   77349  قيدت فى  14-01-2018 برقم ايداع   

374 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

125 - احمد محمد محمد البدري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43215  قيدت فى  26-01-2002 برقم 

ايداع   405 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2022  12:00:00

ص

126 - الشركه المصريه القابضه للصوامع والتخزين   شركة سبق قيدها برقم :   45325  قيدت فى  

29-01-2003 برقم ايداع   498 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

Page 93 of 94 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

127 - تعديل السم التجارى ليصبح وليد محمد عبدالمنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57685  قيدت فى  

06-03-2008 برقم ايداع   1223 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2028  12:00:00ص

128 - ورثه حسن السيدحسن - سيده عبدالتواب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9149  قيدت فى  

17-10-1987 برقم ايداع   2668 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2022  12:00:00ص

129 - احمد محمد عبد النبى غنيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63513  قيدت فى  13-01-2013 برقم 

ايداع   177 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00

ص

130 - على محمد محمود موسى وشركاه لدهان وتجديد السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   63739  قيدت فى  

25-03-2013 برقم ايداع   1540 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2028  12:00:00ص

131 - اسماعيل صالح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   66266  قيدت فى  09-03-2015 برقم ايداع   

1264 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2025  12:00:00ص

132 - يحي حسني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74430  قيدت فى  23-05-2017 برقم ايداع   4346 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

133 - شركة البيطار للمن الغذائى   شركة سبق قيدها برقم :   24286  قيدت فى  10-11-1994 برقم ايداع   

4427 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص

134 - عمرو حمدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52887  قيدت فى  28-02-2006 برقم ايداع   

1133 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00ص

135 - حاتم عبد التواب عبد ا جاد المولي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54199  قيدت فى  

18-07-2006 برقم ايداع   4653 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2026  12:00:00ص

136 - تعديل اسم الشركة ليصبح  حسين عويس حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75473  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   7409 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

137 - نزية توفيق وباسم توفيق   شركة سبق قيدها برقم :   77819  قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   

1455 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

138 - منتصر و سلطان و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   8191  قيدت فى  21-05-1987 برقم ايداع   

1447 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2022  12:00:00ص

139 - شركة الخوه لتجارة الدوات الصحيه ) عادل محمود وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   61091  قيدت 

فى  20-03-2011 برقم ايداع   1283 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2026  12:00:00ص

140 - شركة االشروق للوساطه فى الوراق الماليه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   77638  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   1002 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

Page 94 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


