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قيود أفراد

1 - محمد خالد عبد الرحمن مشرف الخولى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2409 ورقم قيد 251363    محل رئيسى  عن مكتب لنتاج برامج الحاسب اللى) موافقه امنيه رقم 326 لسنه 

2022(, بجهة محافظة الجيزة 427 ش السودان العجوزه

2 - احمد محمود عواد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2858 ورقم قيد 

251369    محل رئيسى  عن مركز تقليم اظافر, بجهة محافظة الجيزة 20 ش الثورة - الدقي

3 - خالد رضا عبدالرحيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2948 

ورقم قيد 251371    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 49 ش داير الناحيه الدقي

4 - ياسمين محمود محمود محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3301 

ورقم قيد 251376    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت 

بجوار مسجد الخليل ابوالنمرس

5 - عباده عبد الستار حبيب عبد العليم حماد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 3376 ورقم قيد 251379    محل رئيسى  عن مطعم تك اوي, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 26 يوليو 

المهندسين الجيزة - العجوزة

6 - محمود جابر محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3397 

ورقم قيد 251380    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 18 ش المسبك من ش  محمد عطا - 

الوراق

7 - عبد ا محمد كامل هاشم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3414 

ورقم قيد 251382    محل رئيسى  عن مكتب دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف و المجلت والكتب الدينه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزامه, بجهة محافظة الجيزة 28 ش مصدق الدور الثالث - 

الدقى - الجيزة

8 - احمد محمد عبدالمنعم حسن علم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3841 ورقم قيد 251388    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا الطباعه والنترنت والكمبيوتر وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش العراق المهندسين

9 - سيد فريد محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4020 ورقم 

قيد 251391    محل رئيسى  عن كوفي شوب, بجهة محافظة الجيزة 45 ش محمد عبده - ارض الجمعيه - امبابة

10 - محمد حسن احمد حسن عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4626 ورقم قيد 251401    محل رئيسى  عن تجارة و بيع مواد غذائية جملة و تجزئة, بجهة محافظة الجيزة 

جزيرة محمد ترعة السواحل - الجيزة - الوراق

11 - شادي مشيل عازر غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4631 

ورقم قيد 251402    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة 284 ط حدائق الهرام - الهرم - 

الجيزة

12 - محمد صلح على محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4644 

ورقم قيد 251403    محل رئيسى  عن دعاية واعلن وتسويق الكترونى )موافقة امنية رقم 400 لسنة 2022(, 

بجهة محافظة الجيزة 7 ش مصدق - الدقى - الجيزة
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13 - تامر محمد عبدة فضل جابر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4807 

ورقم قيد 251404    محل رئيسى  عن ورشه جلود, بجهة محافظة الجيزة 1 ش اسماعيل جوهر - العجوزة
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فروع الفراد

1 - محمد احمد محمد محمود  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2593 ورقم قيد   152823  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط/ تصنيع وتجميع وصيانه الجهزه الكهربائيه  بجهة محافظة الجيزة مجمع كرنفال 6 اكتوبر الواحده رقم 

2208

2 - محمود سعيد احمد عبدا  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2536 ورقم قيد   207215  محل فرعى  عن 

مكتب نقل عمال و رحلت داخل الجمهورية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة كفر زهران - 

المرازيق  - البدرشين - الجيزة

3 - محمود عباده عبد السميع امام  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2785 ورقم قيد   213201  محل فرعى  

عن معرض موبليا  بجهة محافظة الجيزة 147 ترعة المريوطية - الهرم - الجيزة

4 - محمد سليمان شحات سليمان  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3134 ورقم قيد   144384  محل فرعى  

عن اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 4 ش مسجد الرحمه من العشرين - فيصل

5 - خالد ناجح عيسى عامر  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3220 ورقم قيد   202916  محل فرعى  عن  

صنع المحركات والمولدات والمحولت الكهربائيه  بجهة محافظة الجيزة 446 ش الهرم مجمع نصر الدين

6 - عادل السيد محمد الشاذلى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3148 ورقم قيد   220569  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / ادوات كهربائية و نجف  بجهة محافظة الجيزة 15 ش عصفور وردان - منشاة القناطر

7 - تامر خميس حسين فرحات  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3174 ورقم قيد   251374  محل فرعى  

عن اصبح/  توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مواد الدعايه و العلن وتوريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة 

392 ناصيه شارع محمود الشامى

8 - تامر خميس حسين فرحات  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3174 ورقم قيد   251374  محل فرعى  

عن اصبح/  توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مواد الدعايه و العلن وتوريد العماله(  بجهة محافظة الجيزة 1

ش ابن مروان

9 - حسام الدين ابراهيم ابراهيم  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   3401 ورقم قيد   187563  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ صيانة واصلح المركبات ذات المحركات  بجهة محافظة الجيزة 66 أ قطعة رقم 9 ابو رواش خارج 

الزمام الكيلو 28 ابو رواش - الجيزة

10 - عمر حسني محمد علي  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   3384 ورقم قيد   242011  محل فرعى  عن 

مقاولت وتوريدات  بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم 19 شقة رقم 102 مجاورة 4 الحى الول - الشيخ زايد 6اكتوبر

11 - رامي محمد نجيب جمعة  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3687 ورقم قيد   251386  محل فرعى  

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

محافظة القاهرة 49 ش الثوره

12 - رامي محمد نجيب جمعة  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3687 ورقم قيد   251386  محل فرعى  

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

محافظة الجيزة الوحدة رقم B016  بالدور الرضى مول مصر 6

13 - وحش للهندسه  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3838 ورقم قيد   72039  محل فرعى  عن توكيلت 

تجاريه للجهزه اللكترونيه واستيرادها استيراد معدات استديوهات واجهزة التصوير السينمائى ومعدات السينما 

والحاسب اللى وبرمجيات وقطع الغيار الخاصه بها - فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت والمجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتوريد العماله والمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه  بجهة محافظة الجيزة وحده اداريه رقم 202 عقار رقم 6 ب المنطقه التجاريه حي الكرمه الشيخ زايد

14 - اشجان نبيل ابراهيم اسماعيل على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3765 ورقم قيد   195898  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / تقديم المشروبات و وجبات سريعة  بجهة محافظة الجيزة نادي بيجاسوس دريم لند طريق 

الواحات - اكتوبر
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15 - مجده محمد السيد حامد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4066 ورقم قيد   249373  محل فرعى  عن 

مكتب تسويق الكتروني فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والعماله والملبس العسكريه 

وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بموافقه امنيه رقم 253 لسنه 2020  بجهة محافظة الجيزة 141 ش عمر بن 

خطاب حي الفيروز امام مول العرب محور جمال عبد الناصر

16 - اسامه محمد احمد مكاوى  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4181 ورقم قيد   151034  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة الجيزة 9 عمارة الشريفين عمارات مشروع لسيتي المحور الخدمي المركزي

17 - عبد الباقى عبد العظيم بشندى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4324 ورقم قيد   182091  محل 

فرعى  عن بيع ادوات كهربائيه  بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية امام المدرسة الريفية - العياط - الجيزة

18 - احمد عبد الحميد محمد جاب ا  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4253 ورقم قيد   199181  محل 

فرعى  عن اصبح معرض سيراميك وبورسيلين والدوات الصحيه  بجهة محافظة الجيزة ش المريوطية الهرم من اخر 

العروبة - الجيزة

19 - ايهاب يوسف يوسف محمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4319 ورقم قيد   210584  محل فرعى  

عن تصنيع وتشغيل معادن  بجهة محافظة الجيزة قطعة 162 مركز الشمس الصناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة - 6 

اكتوبر

20 - الجزار للبطارات واطارات السيارات  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4234 ورقم قيد   251394  

محل فرعى  عن بيع بطاريات واطارات السيارات  بجهة محافظة الجيزة 7ش حوض الزوات من احمد حسنين-من 

علي ابن ابي طالب

21 - الجزار للبطارات واطارات السيارات  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4234 ورقم قيد   251394  

محل فرعى  عن بيع بطاريات واطارات السيارات  بجهة محافظة القليوبية برج العبد ش الدكتور انور مصرف 

مسطرد-ملك//سمير محمد العبد

22 - رجب عبد المنعم عبد السميع عبد المقصود  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4456 ورقم قيد   

195133  محل فرعى  عن اضافة نشاط / تجارة منتجات ورقية  بجهة محافظة الجيزة ام دينار كفر حجازي - مركز 

منشاة القناطر

23 - رومانى غطاس شاكر بخيت  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4464 ورقم قيد   240385  محل فرعى  

عن مشغل ملبس  بجهة محافظة الجيزة ش احمد حلمي من ش - الدكتور العمرنيه - الجيزة

24 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4417 ورقم قيد   249197  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة الجيزة 48 بالمجاوره الولي بالحي الول - 6 اكتوبر

25 - محمود ناصر محمود محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   4609 ورقم قيد   251400  محل فرعى  

عن توريد ملبس جاهزة جمله وقطاعى  بجهة محافظة القاهرة 234 ش ترعه الجبل شقه بالرضى بجوار غرفه 

البواب

26 - محمود ناصر محمود محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   4609 ورقم قيد   251400  محل فرعى  

عن توريد ملبس جاهزة جمله وقطاعى  بجهة محافظة الجيزة 8 ابراج بنك مصر شارع خاتم المرسلين
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قيود الشركات

1 - عبدا حسن وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    2374 

ورقم قيد  251360    مركز عام  عن اعمال التوريدات العمومية والمقاولت العمومية  بجهة محافظة الجيزة 

الشقة الكائنة بالدور الول بالعقار الكائن رقم 11 شارع مكة المكرمة - العمرانية - الجيزة

2 - احمد عبدالمولى خلف وشريكه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

2408 ورقم قيد  251362    مركز عام  عن تسويق عقارى , خدمة رجال اعمال , ايجار سيارات لحساب 

الغير , نقل عمال داخل ج.م.ع  بجهة محافظة الجيزة 316 شارع السودان - المهندسين -الجيزة

3 - محمود سلمه السيد سلمه زعبل و شركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    2756 ورقم قيد  251368    مركز عام  عن المقاولت العمومية و توريدات مواد البناء و 

الستشارات الهندسية و الشراف الهندسي  بجهة محافظة الجيزة كمباوند ميدوز بارك فيل رقم 28 الشيخ زايد - 

مكتب اداري بفيل هشام محمد فتحي ابو السعود

4 - محمد سيد مسعود وشريكه شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

3207 ورقم قيد  251375    مركز عام  عن النتاج الفني فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 355 لسنه 2022  بجهة 

محافظة الجيزة شقه رقم 21 أ من العقار رقم 21 ش البطل احمد عبدالعزيز منطقه المهندسين

5 - بسيوني حسيب محمود بسيوني و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    4068 ورقم قيد  251392    مركز عام  عن انشاء وادارة المدارس الخاصة فيما عدا المن 

والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة ش الحرية 

بجوار الوحدة الصحية - بشتيل - امبابة

6 - فاتن السعودي محمد عويضه وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    4315 ورقم قيد  251395    مركز عام  عن تجارة القمشة القطنية بالجملة  بجهة محافظة الجيزة 

182 طريق سقارة السياحى الحرانية مركز ابو النمرس - مركز الجيزة

7 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    4466 ورقم قيد  251397    مركز عام  عن صناعة الملبس الجاهزة  بجهة محافظة الجيزة شارع 

محمد حافظ - بجوار البنك الهلى - مركز اوسيم
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فروع الشركات

1 - حمادة شعبان طه و شركاه   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    2463 ورقم قيد   133333   فرعى  

عن اضافه مقاولت  بجهة محافظة الجيزة 8 ش شاهين من سليمان جوهر الدقي

2 - محمد عبد العزيز عبد ا وشركاه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    3021 ورقم قيد   231452   

فرعى  عن اضافة/تجارة راتنجات وادائن اصطناعيه اتيرات واسترات السليلوز مصنوعات هذة المواد مطاط )

طبيعى تركى ( ومصنوعاته  بجهة محافظة الجيزة رقم 728 من رقم 710 من ق رقم 7 تقسيم املك ابو رواش 

الكيلو 26 مصر اسكندرية الصحراوي - م ابو رواش

3 - محمد حسن محمد الزناتى وشريكة   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    3211 ورقم قيد   232193   

فرعى  عن تقديم التصميمات والستشارات الهندسيه فى المجالت المختلفه  بجهة محافظة الجيزة 2 مدخل 3 

مشروع وادي الربيع الحي المتميز 6 اكتوبر

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 4 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري   قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    3600 ورقم قيد   70753   فرعى  عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محطة شيل أوت - حدائق الهرام - الجيزة
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GHATATY FOR COMMERCIAL  & 5 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري   قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    3605 ورقم قيد   70753   فرعى  عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محطة شل أوت - طريق الواحات المتحف - الجيزة

6 - محمد عبدا عاشور وشركاه   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3549 ورقم قيد   212353   فرعى  

عن التوكيلت التجاريه وهكذا استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح بها لتسويقها فى جميع انحاء جمهورية 

مصر العربيه وكذ التجار بالبيع والشراء بالصناف والسلع المجاز التداول فيها وفقا لحكام والقوانين والقرارات 

المعمول بها بجمهورية مصر العربيه   التجار فى المخصوبات الزراعيه ومبيدات الفات الزراعيه والمبيدات 

الحشريه وتقوى البذور الزراعيه وإعادة تعبئتها . انشاء وادارة مراكز خدمة لصيانة واصلح المعدات الزراعيه 

وعدات تحريك التربه والمعدات الثقيله بكافة انواعها ومعدات ذات الجنزير والمعدات الميكانيكيه والكه ربائيه 

والهيدروليكيه ذاتية الحركه والمبتوره . تمثيل البيوت التجاريه والصناعيه فى كل مايتعلق بالنشطه المشار اليها 

تمثيل كامل فى ظل احكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربيه وللشركه الحق فى اعطاء توكيلت 

ووكالت فى حدود اغراضها بجمهورية مصر العربيه او فى الخارج و للشركه الحق فى الدخول فى مشروعات 

استثماريه مستقبل تخضع لحكام القانون رقم 43 لسنة 1974والقوانين المعدله واللحقه له بشأن استثمار المال 

العربى والجنبى والمناطق الحره  بجهة محافظة الجيزة 21 ش زكي عثمان الدقي

7 - الشركه العامه لتجاره الكيماويات - جكتكو   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3549 ورقم قيد   

212353   فرعى  عن التوكيلت التجاريه وهكذا استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح بها لتسويقها فى جميع 

انحاء جمهورية مصر العربيه وكذ التجار بالبيع والشراء بالصناف والسلع المجاز التداول فيها وفقا لحكام 

والقوانين والقرارات المعمول بها بجمهورية مصر العربيه   التجار فى المخصوبات الزراعيه ومبيدات الفات 

الزراعيه والمبيدات الحشريه وتقوى البذور الزراعيه وإعادة تعبئتها . انشاء وادارة مراكز خدمة لصيانة واصلح 

المعدات الزراعيه وعدات تحريك التربه والمعدات الثقيله بكافة انواعها ومعدات ذات الجنزير والمعدات الميكانيكيه 

والكه ربائيه والهيدروليكيه ذاتية الحركه والمبتوره . تمثيل البيوت التجاريه والصناعيه فى كل مايتعلق بالنشطه 

المشار اليها تمثيل كامل فى ظل احكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربيه وللشركه الحق فى اعطاء 

توكيلت ووكالت فى حدود اغراضها بجمهورية مصر العربيه او فى الخارج و للشركه الحق فى الدخول فى 

مشروعات استثماريه مستقبل تخضع لحكام القانون رقم 43 لسنة 1974والقوانين المعدله واللحقه له بشأن 

استثمار المال العربى والجنبى والمناطق الحره  بجهة محافظة الجيزة 21 ش زكي عثمان الدقي

8 - التحاد للتجارة والتوكيلت العامة   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3547 ورقم قيد   251384   

فرعى  عن مستحضرات تجميل والعطور والكسسوارات والمنتجات الورقية والتوكيلت التجارية والتوريدات  

بجهة محافظة القاهرة 31 شارع الدكتور احمد محمد ابراهيم الحى الثامن
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9 - عاطف عبد العظيم عبد الحافظ وشريكه   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3547 ورقم قيد   

251384   فرعى  عن مستحضرات تجميل والعطور والكسسوارات والمنتجات الورقية والتوكيلت التجارية 

والتوريدات  بجهة محافظة القاهرة 31 شارع الدكتور احمد محمد ابراهيم الحى الثامن

10 - عاطف عبد العظيم عبد الحافظ وشريكه   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3547 ورقم قيد   

251384   فرعى  عن مستحضرات تجميل والعطور والكسسوارات والمنتجات الورقية والتوكيلت التجارية 

والتوريدات  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / العقار رقم 13 ش طلعت حرب - مدينة العمال

11 - التحاد للتجارة والتوكيلت العامة   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    3547 ورقم قيد   251384   

فرعى  عن مستحضرات تجميل والعطور والكسسوارات والمنتجات الورقية والتوكيلت التجارية والتوريدات  

بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / العقار رقم 13 ش طلعت حرب - مدينة العمال

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 12 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري   قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    3666 ورقم قيد   70753   فرعى  عن اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محلت ارقام 16.15 بشارع 26 يوليو بمشروع المركز التجاري السياحي بسور نادي الترسانه الرياضي ميت 

عقبه العجوزه

13 - يونيفرسال لعمال السمسرة فى الوراق المالية   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    3664 ورقم قيد   

251385   فرعى  عن السمسرة فى الوراق المالية  بجهة محافظة القاهرة 42 ش 100 - المعادى

14 - يونيفرسال لعمال السمسرة فى الوراق المالية   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    3664 ورقم قيد   

251385   فرعى  عن السمسرة فى الوراق المالية  بجهة محافظة الجيزة 45 ش بور سعيد بجوار مركز 

البدرشين الجيزه

15 - حسن كامل ابو المجد وشريكه   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    4618 ورقم قيد   162066   

فرعى  عن توريد مستلزمات طبية دون الدوية او الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 13 محمد عبد المنعم - 

المريوطية - الهرم

16 - اصبح مجدى حزين وشريكته   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    4813 ورقم قيد   161915   

فرعى  عن مكتب تاجير سيارات لحساب الغير  بجهة محافظة الجيزة رقم ) أ( 28 مشروع ) مزرعة الهرم( 

بمنطقة مزرعة الهرم - الجيزة

17 - احمد الجابري وشركاءه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    4838 ورقم قيد   242964   فرعى  

عن اعمال المقاولت العموميه و التجاره و التوريدات العموميه و تقسيم و بيع وتسويق الراضي و اعمال الشحن 

و التفريغ و النقل البري و البحري و تجاره السمده الزراعيه  بجهة محافظة الجيزة 29 ش طارق ابن زياد متفرع 

من اللبيني الهرم
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 محو - شطب

1 - فتحى محمد عثمان فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55715 قيد فى 22-12-1981 برقم ايداع  7705 وفى 

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

2 - اشرف حمدى عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   129717 قيد فى 17-08-1999 برقم ايداع  9781 

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

3 - زكريا عبد الله احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   154755 قيد فى 10-08-2003 برقم ايداع  

8542 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

4 - اصبح / شمروخ فرغل محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   171106 قيد فى 26-09-2005 برقم 

ايداع  13308 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - كريم عبد الحميد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   210116 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع  3752 

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

6 - مصطفى حفظى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   218742 قيد فى 16-01-2012 برقم ايداع  

51126 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

7 - صابر عبد المنعم صباح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   227617 قيد فى 18-11-2012 برقم ايداع  

21192 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

8 - فاطمه ابوالحديد عبدالعزيز قسيم لنقل العمال والرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   248857 قيد فى 

10-03-2020 برقم ايداع  3793 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - حسام محمد محمود رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   112329 قيد فى 22-02-2007 برقم ايداع  2970 

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

10 - اشرف عدلى عبد الرسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123320 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع  

11721 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

11 - سعاد ميلد فوزى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   216599 قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع  

19493 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - بيتر افرايم اديب شانودي  تاجر فرد سبق قيده برقم   245798 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  3132 

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

13 - شحات على احمد الفزانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78071 قيد فى 14-02-1988 برقم ايداع  1424 

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

14 - فؤاد هريدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129299 قيد فى 26-07-1999 برقم ايداع  8925 وفى 

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

15 - محمد ابو رواش محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   190417 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع  

5913 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

16 - السيد مسعود السايع عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202873 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع  

9028 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

17 - شعبان عبد الحميد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   114066 قيد فى 19-06-1997 برقم ايداع  7207 

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

18 - نورس مسلم عمر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   127678 قيد فى 15-09-2011 برقم ايداع  

16144 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - نورس مسلم عمر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   127678 قيد فى 12-11-2015 برقم ايداع  

13787 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

20 - ميوزيكانا نت  تاجر فرد سبق قيده برقم   127678 قيد فى 13-05-1999 برقم ايداع  5432 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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21 - يحى نبيل نصر محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   218567 قيد فى 10-01-2012 برقم ايداع  721 

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

22 - خالد رضا عبد الرحيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   220590 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع  

5419 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

23 - احمد ابراهيم عبد العليم رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   223633 قيد فى 27-06-2012 برقم ايداع  

12184 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

24 - سليمان معوض سليمان معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   240794 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع  

19564 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

25 - البرت فوزى شكر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   201807 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع  67291 

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

26 - فاطمه سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   209906 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع  3222 

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

27 - اسماعيل عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   235700 قيد فى 13-12-2015 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

28 - مني محمد عبدالرحمن القصاص  تاجر فرد سبق قيده برقم   241916 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع  

6611 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - كيرلس داود سعيد مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   246490 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  6638 

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

30 - عمر سليم عمر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22029 قيد فى 21-06-1969 برقم ايداع  646 وفى 

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

31 - سعيد احمد على همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   146005 قيد فى 12-03-2002 برقم ايداع  2710 وفى 

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

32 - امل سيد ابو العل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   198544 قيد فى 17-12-2009 برقم ايداع  18510 

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

33 - معاز جمعه سيد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   202658 قيد فى 12-05-2010 برقم ايداع  8491 

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

34 - صبيح عمر عبد الصمد خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم   212952 قيد فى 22-06-2011 برقم ايداع  

11170 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - اسماءمحمد على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   213273 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع  11924 

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

36 - رانيا سمير محمود عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   215622 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  

7899 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء رئيسي اخر

37 - عيد سعد عبد الغنى عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   219442 قيد فى 13-02-2012 برقم ايداع  

2909 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

38 - سامح حفظي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   248842 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  3706 

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

39 - وليد عبد الرازق عبد المنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   165069 قيد فى 30-01-2005 برقم ايداع  

1278 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

40 - شاديه بدران عبد العال عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   175003 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع  

3106 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - ساره احمد محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   192971 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع  

5665 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة
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42 - ايمان عبد ا هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   196759 قيد فى 12-07-2009 برقم ايداع  14427 

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

43 - سيف كرم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   210441 قيد فى 29-06-2011 برقم ايداع  11651 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

44 - سيف كرم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   210441 قيد فى 31-03-2011 برقم ايداع  4644 وفى 

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

45 - محمد هاشم احمد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   211702 قيد فى 22-05-2014 برقم ايداع  

2829 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

46 - محمد هاشم احمد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   211702 قيد فى 22-05-2014 برقم ايداع  

5829 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

47 - محمد هاشم احمد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   211702 قيد فى 17-05-2011 برقم ايداع  

7619 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - اصبح السنوسى لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   223530 قيد فى 24-06-2012 برقم ايداع  

11957 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - اسلم حسن محمد على الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   223678 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع  

12288 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - حسن عبد التواب حسن حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   87817 قيد فى 21-11-1990 برقم ايداع  

8277 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

51 - جمال السيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104884 قيد فى 02-12-1995 برقم ايداع  11886 وفى 

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

52 - عاطف على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   170835 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع  12790 

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

53 - عمر خطاب توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   186576 قيد فى 11-03-2007 برقم ايداع  4133 

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

54 - حربي بيكالس بولس عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   245192 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع  

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

55 - ناصر وليم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   106304 قيد فى 27-03-1996 برقم ايداع  2776 وفى 

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

56 - عبد العظيم عراقى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   135202 قيد فى 05-06-2000 برقم ايداع  

6659 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - معرض محسن كامل شبيب لتجاره السيارات والمواتير  تاجر فرد سبق قيده برقم   189339 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع  850 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

58 - سهام ملحى عادل شعت  تاجر فرد سبق قيده برقم   221119 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع  6735 

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

59 - اشرف خليل ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   227322 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع  

20534 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

60 - احمد محمد محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   241925 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  6675 

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

61 - مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182713 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع  17911 وفى تاريخ  

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

62 - محمود عبد المنعم محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   187114 قيد فى 27-09-2011 برقم 

ايداع  16937 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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63 - السيد ايهاب محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192040 قيد فى 27-01-2009 برقم ايداع  

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

64 - عادل فوزى جيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   198259 قيد فى 07-12-2009 برقم ايداع  17850 

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

65 - محمد محمد عبد المجيد عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   218991 قيد فى 24-01-2012 برقم 

ايداع  1679 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

66 - احمد عويس سيد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   239537 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  3286 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

67 - عماد شكري نجيب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   242477 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع  1021 

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

68 - عبد القادر عبد الحميد السيد السنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   246794 قيد فى 26-06-2019 برقم 

ايداع  8101 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - هشام على فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73723 قيد فى 15-04-1987 برقم ايداع  3084 وفى 

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

70 - اكمل محمد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77645 قيد فى 13-01-1988 برقم ايداع  327 وفى 

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

71 - اكمل محمد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77645 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع  1617934 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

72 - مجدى ماهر اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   103640 قيد فى 29-08-1995 برقم ايداع  8029 وفى 

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

73 - محمد قطب حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   179198 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع  11267 

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

74 - عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الحليم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   199757 قيد فى 2010-01-31 

برقم ايداع  1650 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - محمد على احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   237705 قيد فى 17-10-2016 برقم ايداع  13771 

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

76 - دعاء محمود حمدى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   240605 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع  0 

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

77 - احمد محمد احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   248002 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع  

14904 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

78 - سعاد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   112794 قيد فى 14-04-1997 برقم ايداع  4352 وفى 

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

79 - سعاد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   112794 قيد فى 24-08-1997 برقم ايداع  10101 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

80 - السيد عبدالنبى دبركى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127872 قيد فى 22-05-1999 برقم ايداع  

5868 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

81 - دراجات وقطع غيار خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   143092 قيد فى 01-09-2001 برقم ايداع  9504 

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

82 - ابو شبكه للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   149633 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع  11127 وفى 

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

83 - انتصار راغب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   182640 قيد فى 31-10-2006 برقم ايداع  17777 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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84 - نبوية سالم عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   184786 قيد فى 15-01-2007 برقم ايداع  466 وفى 

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

85 - عبد الحميد خليفه عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   210147 قيد فى 17-03-2011 برقم ايداع  

3848 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - احمد السيد ابراهيم طاجن  تاجر فرد سبق قيده برقم   212701 قيد فى 15-06-2011 برقم ايداع  

10087 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - عبدا محمد عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   230837 قيد فى 05-12-2013 برقم ايداع  

13283 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

88 - محمد اشرف صادق فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   242007 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع  

7186 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - محمد فؤاد فتحي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   246060 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع  4338 

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

90 - سعيد جاد الكريم جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   164598 قيد فى 04-01-2005 برقم ايداع  232 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

91 - ايهاب عبد ا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182387 قيد فى 16-10-2006 برقم ايداع  

17325 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - رباح محمود حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   199414 قيد فى 18-01-2010 برقم ايداع  894 

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

93 - وليد عبد النعيم عبد القادر ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   204591 قيد فى 18-07-2010 برقم 

ايداع  12969 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - اسماء عربى سيد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   208636 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع  212 وفى 

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

95 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   216537 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع  

6287 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

96 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   216537 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

12157 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

97 - نجاح السيد ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   239182 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع  7180 

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

98 - اسلم سعد بريك احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   244303 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  17135 

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

99 - محمود عبد الحليم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46472 قيد فى 14-01-1979 برقم ايداع  264 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

100 - حسين شعبان جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم   145102 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع  

11802 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء رئيسي اخر

101 - محمود ابراهيم عطيه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   186315 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع  

3583 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - صبرى حسين حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197357 قيد فى 01-11-2009 برقم ايداع  

15799 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - عمرو معتز مصطفى جاد البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   200587 قيد فى 01-03-2010 برقم 

ايداع  3632 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - رضوى مسعد احمد القشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم   221668 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع  

8073 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

Page 15 of 125 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

105 - رضوى مسعد احمد القشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم   221668 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

3388 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

106 - هشام ممتاز سيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   237919 قيد فى 16-11-2016 برقم ايداع  0 وفى 

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

107 - توفيق احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   54546 قيد فى 13-08-1981 برقم ايداع  5047 

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

108 - زهران محمد محسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   150701 قيد فى 16-12-2002 برقم ايداع  

13668 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

109 - اسامة محمد احمد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   151034 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

13977 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

110 - هشام رشدى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185326 قيد فى 04-02-2007 برقم ايداع  1623 

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

111 - محمد السيد تهامى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   197428 قيد فى 03-11-2009 برقم ايداع  15966 

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

112 - معتز احمد عبد العال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   240957 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع  

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

113 - محمد محمود ابراهيم السيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   251062 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  

11386 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

114 - مدل عبد المنعم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   62394 قيد فى 06-11-1983 برقم ايداع  6531 

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

115 - كمال محمود العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم   72222 قيد فى 03-12-1986 برقم ايداع  9174 وفى 

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

116 - ابراهيم حسين عبد الرحيم احمد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   167298 قيد فى 30-04-2005 برقم 

ايداع  5851 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

117 - حمدى رمضان احمد عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   175836 قيد فى 28-03-2006 برقم ايداع  

4720 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

118 - فهيم سعد سعيد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194457 قيد فى 05-07-2009 برقم ايداع  9074 

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

119 - نجم عبد العزيز عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   219759 قيد فى 21-02-2012 برقم ايداع  

3628 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

120 - يحيى احمد امام الضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   220070 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع  4301 

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

121 - عادل رشدى عبد الغنى عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   228781 قيد فى 04-03-2013 برقم 

ايداع  2744 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

122 - عفاف حافظ محروس ابومحمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   248319 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع  

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

123 - علي عبد الظاهر الجعودي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24055 قيد فى 22-03-1971 برقم ايداع  496 

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

124 - محمود عبدالفتاح احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   91184 قيد فى 16-11-1991 برقم ايداع  

8654 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

125 - احمد سعيد عمر علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   128020 قيد فى 26-05-1999 برقم ايداع  6176 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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126 - هانى منصور سليمان سليمان الصاقورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138843 قيد فى 2000-12-23 

برقم ايداع  14694 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

127 - مؤسسه عباد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   167302 قيد فى 03-05-2005 برقم ايداع  5858 

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

128 - ايمان سعيد على يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم   175629 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع  4303 

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

129 - سليمان مبروك ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   163884 قيد فى 06-12-2004 برقم ايداع  

15087 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

130 - سيد فتحى عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   171367 قيد فى 05-10-2005 برقم ايداع  13820 

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

131 - مؤسسة طيبة لتوريدات المعدات الكهربائية الخفيفة ولوازمها واعمال الكوردينج " التخريم "  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   171367 قيد فى 05-10-2005 برقم ايداع  13820 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - 

شطب السجل امر محو لترك التجارة

132 - احمد على محمد مرشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   175969 قيد فى 02-04-2006 برقم ايداع  5002 

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

133 - حسن احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   68697 قيد فى 26-01-1986 برقم ايداع  734 

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

134 - ضاحى احمد خليفه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81704 قيد فى 09-02-1989 برقم ايداع  1134 

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

135 - فتحى عبدالخير عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   81914 قيد فى 27-02-1989 برقم ايداع  1625 

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

136 - غير معلوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   120181 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  319 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

137 - جاب ا عيسى جاب ا حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   120181 قيد فى 22-04-1998 برقم ايداع  

4513 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

138 - محمد ابو شادى محمد ابو شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   153351 قيد فى 31-05-2003 برقم ايداع  

5614 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

139 - محمد احمد صابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   161893 قيد فى 24-08-2004 برقم ايداع  10776 

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

140 - السيد كمال ابراهيم معز  تاجر فرد سبق قيده برقم   182480 قيد فى 18-10-2006 برقم ايداع  

17517 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

141 - شريف عبدالوهاب توفيق عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   246504 قيد فى 16-05-2019 برقم 

ايداع  6660 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

142 - ناصر محمود اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   249392 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع  

646 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

143 - عباده عبد الستار حبيب عبد العليم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   251379 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع  3376 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - عاطف محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   68706 قيد فى 26-01-1986 برقم ايداع  767 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

145 - قاسم عبد الستار قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102061 قيد فى 16-04-1995 برقم ايداع  3498 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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146 - سيد صلح محمدعبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   133980 قيد فى 08-04-2000 برقم ايداع  

3970 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

147 - فاخر محمد فؤاد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   155068 قيد فى 25-08-2003 برقم ايداع  

9222 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

148 - محمد احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   200934 قيد فى 11-03-2010 برقم ايداع  

4503 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

149 - مختار محمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   215215 قيد فى 19-09-2011 برقم ايداع  

16299 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

150 - محمد حسن سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   225478 قيد فى 13-09-2012 برقم ايداع  

16581 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

151 - ماجده حسني حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   248671 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع  2408 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجار ه
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رأس المال

1 - خالد عصام محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   229362 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع   6453 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - عبدالفتاح سلمه رجب عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   246667 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع   

7377 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - محمود فتحي ابوضيف رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   247525 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   

11868 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - عمرو عباس متولى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   146517 قيد فى 13-04-2002 برقم ايداع   3919 

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

5 - هانى محمد السيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   218797 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع   1252 فى 

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

6 - فتحى محمد السباعى على تاجر فرد سبق قيده برقم   250034 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   13959 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

7 - مجدى محمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   203512 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع   

10413 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

8 - فرج صادق السيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   115365 قيد فى 24-08-1997 برقم ايداع   10094 

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

9 - خالد على على عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   179312 قيد فى 06-07-2006 برقم ايداع   11451 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

10 - محمود عباده عبد السميع امام تاجر فرد سبق قيده برقم   213201 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع   

11746 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

11 - محمد حسن جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   111128 قيد فى 20-01-1997 برقم ايداع   758 فى 

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

12 - محمد احمد محمد عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   203248 قيد فى 01-06-2010 برقم ايداع   

9861 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - محمد احمد ابراهيم على شديد تاجر فرد سبق قيده برقم   241533 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع   

3629 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - احمد سيد سعداوى عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم   243638 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع   

19790 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

15 - احمد سيد سعداوي عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم   243638 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع   

15505 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

16 - جابر احمد بكري عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   249037 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع   

5726 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - باسم سيد عبد المولى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   179566 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع   

11917 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - احمد عبد ا صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   171007 قيد فى 21-09-2005 برقم ايداع   

13107 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

19 - سحر محمد سيد احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   230196 قيد فى 17-09-2013 برقم ايداع   

9968 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

20 - عمر حسني محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   242011 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع   7200 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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21 - ماهر محمود سويلم عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   173516 قيد فى 03-01-2006 برقم ايداع   233 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

22 - احمد عطا عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   213457 قيد فى 07-07-2011 برقم ايداع   12287 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - شريف محمد راغب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   217395 قيد فى 05-12-2011 برقم ايداع   

21359 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

24 - احمد عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   239537 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع   9693 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمد احمد كامل عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   194181 قيد فى 24-06-2009 برقم ايداع   

8522 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

26 - اصبح / خليل لطفي جاد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   210562 قيد فى 06-04-2011 برقم 

ايداع   4967 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - ايمن نبيل عبد المنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم   233798 قيد فى 03-02-2015 برقم ايداع   1293 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

28 - حنفى عبد الحميد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   132433 قيد فى 15-01-2000 برقم ايداع   

367 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - حمدى محمد صالح عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   175683 قيد فى 23-03-2006 برقم ايداع   

4422 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - فراج كمال محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   207401 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع   19920 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - يسرى جعفر مصطفى عزت تاجر فرد سبق قيده برقم   231335 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع   

1836 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

32 - كامل على محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   205626 قيد فى 31-08-2010 برقم ايداع   15884 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - معاذ احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   236297 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع   3493 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000,000.000

34 - محمود يس عيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   238525 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع   2127 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - جابر جرجس سعيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   242817 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع   

12538 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

36 - السيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   197027 قيد فى 21-10-2009 برقم ايداع   15012 

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

37 - احمد محمد عبد الغفارحسن دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   226074 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع   

17856 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - محمد ربيع ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   228758 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع   2642 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - ماهر ممدوح محمد عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم   241069 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   

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

40 - سوق سعودى للبقاله تاجر فرد سبق قيده برقم   182330 قيد فى 12-10-2006 برقم ايداع   17227 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

41 - مصطفى احمد ركابى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   221171 قيد فى 04-04-2012 برقم ايداع   

6854 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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42 - احمد سعيد السيد سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم   193310 قيد فى 25-05-2009 برقم ايداع   6490 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - صابر متولى محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   242867 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع   12848 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - كامل ناصر كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    218441 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع    448 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / امتداد المعهد الديني بجوار مجمع 

المدراس عزبه الخليفه وراق العرب الوراق

2 - سيد عبدالعظيم يونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    248556 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 55 ش الخليفة - الهرم

3 - حسام محمد محمود رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    112329 قيد فى 24-03-1997 برقم ايداع    

3366 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع / 48 ش ثروت

4 - هانى ثروت سعدان جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    143730 قيد فى 08-10-2001 برقم ايداع    

10946 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / تقاطع ش الغاز من ش 

رجب الريس وراق العرب - الوراق

5 - عمرو عباس متولى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    146517 قيد فى 13-04-2002 برقم ايداع    3919 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مكتب 308 سنتر الفيروز المحور 

المركزي الحي 10 - 6 اكتوبر

6 - مودرن تكنولوجى للهندسة والتوريدات والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    152823 قيد فى 

27-04-2003 برقم ايداع    4394 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مجمع كرنفال 6 اكتوبر الواحده رقم 2208

7 - مصطفى محمد على زنانى تاجر فرد سبق قيده برقم    172839 قيد فى 13-12-2005 برقم ايداع    

16721 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 3 ش سليمان جوهر 

محل رقم 3

8 - حنان طه بكرى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    202390 قيد فى 03-05-2010 برقم ايداع    7850 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ش عوض سلمة - التبين - حلوان - 

القاهرة

9 - محمد عباس عبد العال حسن عطا تاجر فرد سبق قيده برقم    202445 قيد فى 05-05-2010 برقم ايداع    

8005 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح / 6 ش حسن طه الطريق 

البطئ ابوسنه ميت حلفه مركز قليوب بملك ايهاب ذكي محمد محمد وعادل زكي محمد محمد وجيهان زكي محمد 

محمد

10 - محمود سعيد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    207215 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع    

19500 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كفر زهران - المرازيق  - 

البدرشين - الجيزة

11 - وائل سلمه عطيه سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    249421 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

8032 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 20 ش نور الدين بهجت 

المنطقة الثامنة قسم اول مدينة نصر

12 - فتحى محمد السباعى على تاجر فرد سبق قيده برقم    250034 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

13959 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 29 ش المدينة المنوره 

من ترعة عبد العال 1 بولق الدكرور

13 - تعديل السم التجاري الي  سمره لتجاره الخرده تاجر فرد سبق قيده برقم    250917 قيد فى 

20-01-2020 برقم ايداع    557 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ ش مسجد عمرو بن العاص كورنيش النيل امام حي الوراق
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14 - شنن لبيع لوازم فرش السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    139650 قيد فى 13-02-2001 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / عمارات ابراج شباب 

المنيب برج 9 عماره 7 ش البحر العظم

15 - محمد ابو رواش محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    190417 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    

5913 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

16 - محمد ابو رواش محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    190417 قيد فى 11-03-2008 برقم ايداع    

2878 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان  

الكائن ش حمدي ابراهيم القصبجي المنيب بنشاط  مقر اداري براس مال 5000 جنيه

17 - رومانى عمانوئيل ثابت رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    199581 قيد فى 24-01-2010 برقم ايداع    

1292 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مزغونة البدرشين - فرع

18 - حسين احمد حسين هميدى تاجر فرد سبق قيده برقم    222052 قيد فى 07-05-2012 برقم ايداع    

8898 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 3 ش الشربيني من الصفا 

و المروة - العمرانية

19 - فرج صادق السيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    115365 قيد فى 24-08-1997 برقم ايداع    

10094 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 12 ش خاتم المرسلين 

متفرع من ش المعتمديه بولق الدكرور

20 - محمد عثمان حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126890 قيد فى 03-04-1999 برقم ايداع    

3945 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 36 ش الجيش

21 - محمد عثمان حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126890 قيد فى 03-04-1999 برقم ايداع    

3945 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده 206 المبني الداري 

بجراج العتبه الدور الول

22 - حمدي سعد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    165758 قيد فى 28-02-2005 برقم ايداع    2793 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الزهاوي ش طريق الزهاوي نكل 

العمومي منشاة القناطر

23 - محمد عبد المجيد عبد ا عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    197748 قيد فى 12-11-2009 برقم 

ايداع    16703 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 1 ش مصطفي 

الخشاب من المريوطيه - فيصل

24 - محمود عباده عبد السميع امام تاجر فرد سبق قيده برقم    213201 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع    

11746 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 147 ترعة المريوطية - الهرم - 

الجيزة

25 - محمد سيد عبد العزيز ابو الليل تاجر فرد سبق قيده برقم    214608 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    

14897 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 302 أ ش العروبة برج 

الؤلؤة الطالبية - الهرم

26 - محمد حسن جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111128 قيد فى 20-01-1997 برقم ايداع    758 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 7 ش هشام محمد من ش علي بن 

ابي طالب - الشوربجي - العشرين

27 - محمد احمد محمد عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم    203248 قيد فى 01-06-2010 برقم ايداع    

9861 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 6 ش ترعه المريوطيه 

طريق كومبره المنصوريه الرئيسي - مركز كرداسه

28 - رانيا سمير محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    215622 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    

17271 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع / وحده 1208 

بالمجمع الول الدور الول بعد الرضي بمجمع كرنفال الصناعي الكائن بالقطعه 140 بالمنطقه الصناعيه الثالثه
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29 - رانيا سمير محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    215622 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

7899 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع /وحده 1208 بالمجمع 

الول الدور الول بعد الرضي بمجمع كرنفال الصناعي الكائن بالقطعه 140 بالمنطقه الصناعيه الثالثه

30 - احمد فراج سعيد بهلول تاجر فرد سبق قيده برقم    216211 قيد فى 20-10-2011 برقم ايداع    

18585 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / كرداسة ش رشاح عبد 

للله - مركز كرداسة

31 - احمد سيد سعداوي عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    243638 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    

15505 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تحويله الي فرع

32 - احمد سيد سعداوى عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    243638 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع    

19790 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح فرع بدل من رئيسي اخر / 

20 شارع السد من شارع الثلثينى _ع غ

33 - حسن فتحى حسن امام تاجر فرد سبق قيده برقم    243691 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    15773 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / منطقة السد ش مسجد ابو جبل - 

منشاة القناطر

34 - ناصر محمد على خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم    251008 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    9662 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 61 ش رفعت ام المصريين - 

الجيزة

35 - محمد سليمان شحات سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    144384 قيد فى 18-11-2001 برقم ايداع    

12551 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش مسجد الرحمه من العشرين 

- فيصل

36 - باسم سيد عبد المولى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    179566 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع    

11917 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان/123 ش 

فيصل-الطالبية

37 - معرض محسن كامل شبيب لتجاره السيارات والمواتير تاجر فرد سبق قيده برقم    189339 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع    850 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 23 

ش صلح من ش الوحدة امبابة الجيزة

38 - خالد ناجح عيسى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    202916 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    9140 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 446 ش الهرم مجمع نصر الدين

39 - خالد ناجح عيسى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    202916 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    9140 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف بياض العرب الوحده رقم 26 بقطاع 

الصناعات الهندسيه

40 - عادل السيد محمد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    220569 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    

5379 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 ش عصفور وردان - منشاة 

القناطر

41 - احمد محمد عيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    221643 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع    8013 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 12 ش الكرامة عروس العمرانية

42 - وفاء يحيى احمد عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم    231880 قيد فى 08-05-2014 برقم ايداع    

5133 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الهواري - النظام - الزقازيق

43 - محمد احمد حسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    236365 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع    4003 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 6 ش الكروم - الدقي

Page 24 of 125 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

44 - عبدالرحمن عبدالستار عبدالرحمن رضا تاجر فرد سبق قيده برقم    244343 قيد فى 21-11-2018 برقم 

ايداع    17230 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / المنصورية 

بجوار مسجد عبد الرحيم زيدان - منشاة القناطر

45 - مصطفي رمضان تمام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    246108 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع    

4555 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2 ش البسمه من ش 

المشربية - فيصل

46 - محمد مراد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    249119 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    6387 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 29/26 ش مراد محمد عطا - 

البراجيل - اوسيم

47 - فراج كمال محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    207401 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    

19920 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حلوان - ش ترعة الخشاب 

ابراج منتصر

48 - حسام عبد الحميد محمد حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم    170249 قيد فى 23-08-2005 برقم ايداع    

11709 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / شقة بالدور الثاني عقار 

16 ش امين موسي ش زغلول مشعل - الهرم

49 - حسام الدين ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    187563 قيد فى 08-04-2007 برقم ايداع    

6058 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 66 أ قطعة رقم 9 ابو رواش 

خارج الزمام الكيلو 28 ابو رواش - الجيزة

50 - سحر محمد سيد احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    230196 قيد فى 17-09-2013 برقم ايداع    

9968 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 12 ش ابراهيم احمد 

سليمان من التعاون - فيصل

51 - جزارة ابو ورده تاجر فرد سبق قيده برقم    238720 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع    3492 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / محل رقم 6 بالدور الرضي عقار رقم 

54 ش د/ محمد شاهين - العجوزة

52 - عمر حسني محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    242011 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع    7200 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة رقم 19 شقة رقم 102 مجاورة 4 

الحى الول - الشيخ زايد 6اكتوبر

53 - محمد محسن حنفى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    130818 قيد فى 14-10-1999 برقم ايداع    

6994 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الرضي اسفل النقابة 

الفرعية للتطبيقين ش المحطة

54 - ماهر محمود سويلم عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    173516 قيد فى 03-01-2006 برقم ايداع    233 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح فرع

55 - محمود عبد المنعم محمد احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    187114 قيد فى 27-09-2011 برقم 

ايداع    16937 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / فرع بالعنوان 

شارع القراطين امام مدرسة البتدائيه مركز اوسيم

56 - محمود عبد المنعم محمد احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    187114 قيد فى 25-03-2007 برقم 

ايداع    5168 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / فرع بالعنوان شارع 

القراطين امام مدرسة البتدائيه مركز اوسيم

57 - احمد عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    239537 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    9693 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /18 ش خالد امين التعاون الهرم مع 

الغاؤه
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58 - احمد عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    239537 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    9693 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / جنديه مول شارع الملك فيصل 

الدور الول الطوابق -فيصل

59 - احمد عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    239537 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    3286 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /18 ش خالد امين التعاون الهرم مع 

الغاؤه

60 - ايمان محمد حافظ فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    240848 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

20011 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الكيلو 2 ونص طريق 

مصر اسكندرية الصحراوي الرئيسي - فيصل

61 - محمود عبد المجيد حسين الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    179999 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    

2260 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2 ش ايمن رمضان من 

ش ترسا - العمرانية

62 - اصبح الشريف للتجارة والتوزيع والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    179999 قيد فى 

27-07-2006 برقم ايداع    12790 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح / 2 ش ايمن رمضان من ش ترسا - العمرانية

63 - شريف عبد ا محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    230659 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    

12188 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 5 ش الشيراتون من ش 

الشهيد احمد حمدي الطوابق - فيصل

64 - عدنان سيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    238806 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    

4111 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ا شارع د/ على الوراقى 

طريق بهرمس العمومى منشأة القناطر حوض الدانه زمام الجلتمه الدور الرضي

65 - رشاد خليفه فريز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    240239 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع    

15659 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 9 ش فوزي رحيم من 

كورنيش النيل - الوراق

66 - ايمن عبدالمنعم عبدالسلم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    241166 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / برطس - الطريق العربي 

- مركز اوسيم

67 - وحش للهندسه تاجر فرد سبق قيده برقم    72039 قيد فى 18-11-1986 برقم ايداع    8747 وفى تاريخ  

16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده اداريه رقم 202 عقار رقم 6 ب المنطقه التجاريه 

حي الكرمه الشيخ زايد

68 - محمود حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    99775 قيد فى 24-09-1994 برقم ايداع    7070 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ محل 5 سوق 7 منطقه 

7 قطاع ص ابنى بيتك - حدائق اكتوبر

69 - اشجان نبيل ابراهيم اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم    195898 قيد فى 30-08-2009 برقم ايداع    

12337 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نادي بيجاسوس دريم لند طريق 

الواحات - اكتوبر

70 - ابو بكر حامد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    227645 قيد فى 19-11-2012 برقم ايداع    

21260 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شقه بالعقار رقم 5 ش الفلنك 

من ش المرور بملك لمياء رضا محمد

71 - خالد مصطفى على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    158248 قيد فى 08-03-2004 برقم ايداع    2514 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 4 ش مستشفي الصدر - العمرانية 

الغربية
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72 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    216537 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

12157 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

73 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    216537 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    

6287 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

74 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    216537 قيد فى 31-10-2011 برقم ايداع    

19361 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اخر رئيسى اخر بالعنوان التالى : 

230 ش السودان - العجوزه

75 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    216537 قيد فى 31-10-2011 برقم ايداع    

19361 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  رئيسى اخر بالعنوان 1 ش 

عباس انور - المريوطيه فيصل

76 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    216537 قيد فى 31-10-2011 برقم ايداع    

19361 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 32 شارع الهرم مدينه 

بيتكو

77 - علء محمد عبد الراضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    221808 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    

8341 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 294 ش العروبة - 

الطالبية - الهرم

78 - يسرى جعفر مصطفى عزت تاجر فرد سبق قيده برقم    231335 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع    

1836 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 22 ش البصرة - ناصية 

ش العراق محل 5 - المهندسين

79 - وفاء على محمد عز عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    238349 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    

873 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبين القناطر - نوي - القليوبيه 

بملك محمد حسين سيد

80 - اصبح / بهجت عبدالرحمن مبروك ابو ليمود تاجر فرد سبق قيده برقم    121701 قيد فى 1998-07-08 

برقم ايداع    7975 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / درب النافد 

ش السوق اوسيم

81 - حسين شعبان جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع    

11802 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  الرئيسي الخر بالعنوان 

418 منطقة ن هضبة الهرام

82 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  الرئيسي الخر بالعنوان 418 منطقة ن 

هضبة الهرام

83 - محمد بدر محمد عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    225095 قيد فى 03-09-2012 برقم ايداع    

15800 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 14 ش النصار - الدقي

84 - علء احمد صابر عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    245125 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    250 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2 ش ابو ربي - القناطر الخيرية - 

محافظة القليوبية

85 - مجده محمد السيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    249373 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    7815 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 141 ش عمر بن خطاب حي الفيروز امام 

مول العرب محور جمال عبد الناصر

86 - اسامة محمد احمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    151034 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

13977 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 38 ش المحطة تقاطع 

طلعت حرب بجوار مدرسة التجارة - اوسيم
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87 - اسامه محمد احمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    151034 قيد فى 06-01-2003 برقم ايداع    196 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9 عمارة الشريفين عمارات مشروع 

لسيتي المحور الخدمي المركزي

88 - اسامه محمد احمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    151034 قيد فى 06-01-2003 برقم ايداع    196 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان/ 38 ش المحطة 

تقاطع طلعت حرب بجوار مدرسة التجارة - اوسيم

89 - محمد عبد ا عبد المقصود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    180858 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع    

14385 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / طريق ابورواش بني 

مجدول امام قهوه منصور ابورواش م كرداسه

90 - عبد الباقى عبد العظيم بشندى تاجر فرد سبق قيده برقم    182091 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع    

16779 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الجمهورية امام المدرسة 

الريفية - العياط - الجيزة

91 - مؤسسة احمد عبد الحميد لتجارة السيراميك والبورسيلين والدوات الصحيه تاجر فرد سبق قيده برقم    

199181 قيد فى 10-01-2010 برقم ايداع    475 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة ش المريوطية الهرم من اخر العروبة - الجيزة

92 - ايهاب يوسف يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    210584 قيد فى 06-04-2011 برقم ايداع    

5002 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 162 مركز الشمس 

الصناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة - 6 اكتوبر

93 - محمد ربيع ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    228758 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    2642 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 16 ش محمد هندي الوراق

94 - محمد احمد حسان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    246123 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع    4625 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 93 أ ش احمد عرابي - المهندسين 

- العجوزة

95 - رجب عبد المنعم عبد السميع عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    195133 قيد فى 2009-07-30 

برقم ايداع    10616 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ام دينار كفر 

حجازي - مركز منشاة القناطر

96 - رومانى غطاس شاكر بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    240385 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع    0 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 18 حاره عبد السلم جامع الهدي 

- الدكتور العمرانية - الجيزة

97 - رومانى غطاس شاكر بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    240385 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع    0 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش احمد حلمي من ش - الدكتور العمرنيه 

- الجيزة

98 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    249197 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

7046 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 48 بالمجاوره الولي بالحي الول 

- 6 اكتوبر

99 - خالد جاد حسن رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    211721 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع    7666 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 31 س العشرين مع تقاطع الملكه 

فيصل

100 - محمد حافظ رجب عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    231870 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع    

5093 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 117 ش العلمين العجوزه
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101 - طه ابودوح جبريل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    244040 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    

16514 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش ممدوح تركي من جسر 

الكونيسه عمرانيه

102 - وائل السعيد محمد الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم    226560 قيد فى 14-10-2012 برقم ايداع    

18928 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 5 ش المام الغزالي من 

المطار م.غ امبابة - الجيزة

103 - ابو بكر حامد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    227645 قيد فى 19-11-2012 برقم ايداع    

21260 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعدسل السمه التجاريه لتصبح / 

vacation فكيشن للتوريدات العموميه ومكافحه الحشرات

104 - عاصم حسن منتصر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    233614 قيد فى 06-01-2015 برقم ايداع    

216 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 11 ش حسن القاضي 

متفرع من ش فاطمة رشدي - الهرم

105 - ناصر محمود اسماعيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    249392 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نكل مركز منشاه القناطر

106 - خالد سيد ناصر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    205533 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع    

15674 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كوم اشفين - القليوبيه - قليوب 

- ملك / هانم عبد العزيز احمد
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النشاط

1 - عادل عاطف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  129531 قيد فى 08-08-1999 برقم ايداع    9435وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الجملة الخاصة بالمعادن و المعادن النفيسة

2 - خالد جمال علي عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  241240 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    2139وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / اداره مشتل ومنافذ بيع زهور

3 - عبدالفتاح سلمه رجب عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  246667 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع    7377

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك نشاط / تجارة قطع غيار سيارات

4 - لطفي شفيق عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  44805 قيد فى 07-06-1978 برقم ايداع    2773وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع زجاج فقط

5 - هانى ثروت سعدان جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  143730 قيد فى 08-10-2001 برقم ايداع    

10946وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة زيوت سيارات

6 - عمرو عباس متولى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  146517 قيد فى 13-04-2002 برقم ايداع    3919

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / خدمات بترولية و توريدات غذائية

7 - مصطفى محمد على زنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  172839 قيد فى 13-12-2005 برقم ايداع    16721

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع اكسسوار محمول فيما عدا الكمبيوتر و 

مشتملته بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

8 - حنان طه بكرى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  202390 قيد فى 03-05-2010 برقم ايداع    7850وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب رحلت و نقل عمال

9 - محمود سعيد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  207215 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع    19500

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / رحلت اصبح / مكتب نقل عمال و رحلت 

داخل الجمهورية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

10 - تامر نعيم جورج نعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  225380 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    16366

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد خضار و فاكهه للمنشأت السياحية

11 - عمرو عبد المجيد مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  250056 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

13940وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بقالة جافه

12 - فرج صادق السيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  115365 قيد فى 24-08-1997 برقم ايداع    

10094وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت و توريدات عمومية

13 - حمدي سعد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  165758 قيد فى 28-02-2005 برقم ايداع    2793وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / اسمنت و جبس

14 - خالد على على عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  179312 قيد فى 06-07-2006 برقم ايداع    

11451وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال فقط داخل جمهوريه مصر 

العربيه

15 - محمود عباده عبد السميع امام تاجر فرد سبق قيده برقم  213201 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع    

11746وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / معرض موبليا

16 - محمد معتوق حسب النبى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  216633 قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع    

19554وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / نقل عمال

17 - معاذ احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  236297 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    3493وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اخشاب

18 - محمد صابر احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  180209 قيد فى 03-08-2006 برقم ايداع    

13174وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التصدير
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19 - حاتم مصطفى محمد عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  222968 قيد فى 30-06-2012 برقم ايداع    

10786وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / انتاج و تجارة و تصدير شتلت 

الفاكهة و الخضروات

20 - اصبح ياسر شعبان عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  146340 قيد فى 01-04-2002 برقم ايداع    

3470وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

21 - محمد احمد محمد عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  203248 قيد فى 01-06-2010 برقم ايداع    

9861وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره و توريدات المواد الغذائية و الحبوب

22 - احمد فراج سعيد بهلول تاجر فرد سبق قيده برقم  216211 قيد فى 20-10-2011 برقم ايداع    18585

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشة تصنيع و توريد مواد البناء الحديث

23 - وجيه كامل فارس كندس تاجر فرد سبق قيده برقم  220894 قيد فى 26-03-2012 برقم ايداع    6163

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنوعات جلدية و ارضيات

24 - عيد سعد عبدالغنى عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  227519 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع    

20985وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

25 - محمد احمد ابراهيم على شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  241533 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    

3629وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة انشطه المطاعم و الطعمه 

المتنقله

26 - احمد سيد سعداوي عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  243638 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    

15505وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تنظيم مؤتمرات و معارض و مواقع 

و تصوير

27 - جابر احمد بكري عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  249037 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

5726وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد و التصدير

28 - حنان سعيد سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  250726 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    15057

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب تصوير مستندات فيما عدا اصدار الصحف و 

المجلت و الكتب الدينية و المصاحف و النترنت ) موافقة امنية رقم 330 لسنة 2022(

29 - محمد سعيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  167483 قيد فى 10-05-2005 برقم ايداع    6215

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل الجمهوريه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه

30 - احمد عبد الرازق محمد الطرش تاجر فرد سبق قيده برقم  182180 قيد فى 08-10-2006 برقم ايداع    

16943وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية فيما عدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و الدعاية و العلن و توريد العمالة

31 - خالد ناجح عيسى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  202916 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    9140

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صنع المحركات والمولدات والمحولت 

الكهربائيه وحذف كلمه اللسلكيه من النشاط

32 - عبد الخالق حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  206615 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع    18067

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل مخلفات

33 - عادل السيد محمد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  220569 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    5379

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادوات كهربائية و نجف

34 - احمد محمد عيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  221643 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع    8013وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس و توريدات يونيفورم ما عدا الملبس 

العسكرية

35 - وفاء يحيى احمد عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم  231880 قيد فى 08-05-2014 برقم ايداع    5133

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تشييد المباني
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36 - احمد ابراهيم عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  242595 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع    

11155وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية و دعاية و اعلن و 

خدمات تسويقيه و تنظيم مؤتمرات و تجهيزات معارض فيما عدا توريد العمالة و اصدار الصحف و المجلت و 

الكتب الدينية و المن و الحراسة و الكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

37 - محمد السيد جمعه الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  129688 قيد فى 16-08-1999 برقم ايداع    9734

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

38 - حسين امين حمدين عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  132671 قيد فى 29-01-2000 برقم ايداع    930

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقهي

39 - احمد عبد ا صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  171007 قيد فى 21-09-2005 برقم ايداع    

13107وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح / التوريدات العموميه والمقاولت العموميه 

والخرسانه الجاهزه

40 - اضافة  عمار أوتو لتجارة وسائل النقل الشخصى تاجر فرد سبق قيده برقم  242358 قيد فى 

28-06-2018 برقم ايداع    9309وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجاره 

السكوتر و التروسيكلت و الموتوسيكلت

41 - حسام عبد الحميد محمد حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  170249 قيد فى 23-08-2005 برقم ايداع    

11709وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة و 

اجهزة الكمبيوتر و مستلزماته بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

42 - حسام الدين ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  187563 قيد فى 08-04-2007 برقم ايداع    

6058وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ صيانة واصلح المركبات ذات 

المحركات

43 - احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  230463 قيد فى 07-10-2013 برقم ايداع    10793وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات المتعلقة بشبكات التصالت السلكية ويشمل 

ذلك انشاء وتركيب وصيانة شبكات التصالت السلكيه )موافقة امنية رقم 228 لسنة 2022(

44 - عيد ابراهيم فرج صموئيل تاجر فرد سبق قيده برقم  172867 قيد فى 14-12-2005 برقم ايداع    

16768وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عمومية

45 - احمد جلل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  184411 قيد فى 24-12-2006 برقم ايداع    21188

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصدير و توريدات عمومية

46 - ايليا فتحى قطيط شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  220444 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    5083

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة مواد بناء

47 - احمد عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  239537 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    9693

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / صيانه

48 - ايمان محمد حافظ فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم  240848 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    20011

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصميم و ادارة المواقع اللكترونية و انتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من مسموع و مقروء و مرئي فيما عدا المن و الحراسة و الكاميرات 

اللسلكية و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

49 - محمود عبدالفتاح سيد الباسوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  54246 قيد فى 28-06-1981 برقم ايداع    

4262وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال كهروميكانيكيه محطات

50 - سيد فوزى خلف على تاجر فرد سبق قيده برقم  148113 قيد فى 13-07-2002 برقم ايداع    7642وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

51 - محمد احمد كامل عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  194181 قيد فى 24-06-2009 برقم ايداع    

8522وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة و توريدات عمومية
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52 - منير محروس جلع ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  201665 قيد فى 08-04-2010 برقم ايداع    

6295وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / حدايد و بويات

53 - محمد عبد ربه حسن عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  202738 قيد فى 16-05-2010 برقم ايداع    

8682وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه

54 - سعد عبدالعليم محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  241426 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع    

3100وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

55 - وحش للهندسه تاجر فرد سبق قيده برقم  72039 قيد فى 18-11-1986 برقم ايداع    8747وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الصيانه وتركيب قطع الغيار - فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت والمجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتوريد العماله 

والمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

56 - وحش للهندسه تاجر فرد سبق قيده برقم  72039 قيد فى 18-11-1986 برقم ايداع    8747وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الصيانه وتركيب قطع الغيار - فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت والمجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتوريد العماله 

والمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

57 - محمد صلح على عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193612 قيد فى 07-06-2009 برقم ايداع    7176

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال

58 - اشجان نبيل ابراهيم اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  195898 قيد فى 30-08-2009 برقم ايداع    

12337وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تقديم المشروبات و وجبات سريعة

59 - فوزى اسماعيل جيلنى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  210132 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع    

3799وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تبريد و تكييف الهواء

60 - حمدان صابر محمود ابو شكر تاجر فرد سبق قيده برقم  211645 قيد فى 16-05-2011 برقم ايداع    

7479وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد خدمات بترولية فيما عدا 

التوريدات العمومية

61 - ابو بكر حامد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  227645 قيد فى 19-11-2012 برقم ايداع    

21260وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه ومكافحه حشرات

62 - خالد مصطفى على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  158248 قيد فى 08-03-2004 برقم ايداع    2514

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة منظفات صناعية

63 - اصبح / مكتب نقل عمال اشرف رجب عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  169418 قيد فى 2005-07-25 

برقم ايداع    10087وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

64 - محمد تامر غنيم عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  192086 قيد فى 05-02-2009 برقم ايداع    1337وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة و استغلل محاجر لستخراج 

الحجار و الرمال و الطفل

65 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  216537 قيد فى 31-10-2011 برقم ايداع    

19361وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / اداره وتشغيل المطاعم السياحيه

66 - علء محمد عبد الراضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  221808 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    

8341وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد عسل نحل

67 - عماد عشرى عوض ظايط تاجر فرد سبق قيده برقم  228714 قيد فى 24-02-2013 برقم ايداع    2319

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد زيوت و قطع غيار سيارات

68 - وفاء على محمد عز عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  238349 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    873

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل عمال داخل الجمهورية بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة
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69 - اصبح / بهجت عبدالرحمن مبروك ابو ليمود تاجر فرد سبق قيده برقم  121701 قيد فى 1998-07-08 

برقم ايداع    7975وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره العلفه والحبوب

70 - كامل على محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  205626 قيد فى 31-08-2010 برقم ايداع    15884

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مقاولت عموميه وتشطيبات

71 - عبد المنعم سعيد عبد السلم عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  224356 قيد فى 31-07-2012 برقم 

ايداع    14216وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

72 - محمد بدر محمد عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  225095 قيد فى 03-09-2012 برقم ايداع    

15800وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / كافي شوب فيما عدا النترنت

73 - عزيزه ابوسريع محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  248189 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

16294وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

74 - السيد توفيق جمعة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145975 قيد فى 11-03-2002 برقم ايداع    2648

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصدير طبقا للبطاقة الضريبية

75 - مكتب مطاوع للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  146873 قيد فى 05-05-2002 برقم ايداع    4732

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب رحلت و نقل عمال

76 - محمد عبد ا عبد المقصود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  180858 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع    

14385وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

77 - همت مصطفى عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  208942 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع    979وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مقاولت

78 - محمد عربى غريب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  239756 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع    0وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من النشاط

79 - جابر جرجس سعيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  242817 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

12538وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد و تجاره مشمعات و جلود

80 - ستوديو صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  168801 قيد فى 02-07-2005 برقم ايداع    8902وفى تاريخ  

22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتبه دون تصوير المستندات

81 - السيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197027 قيد فى 21-10-2009 برقم ايداع    15012

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب تركيب وتوريد شبكات الرى وزراعة النجيل 

وصيانة وتنسيق الحدائق - مقاولت عامة - المشروعات الزراعية المتكاملة - تجارة وتوريد جميع انواع 

الحاصلت الزراعية والعلف وخاماتها - الستيراد والتصدير

82 - احمد محمد عبد الغفارحسن دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  226074 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع    

17856وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير

83 - محمد ربيع ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  228758 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    2642

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

84 - ماهر ممدوح محمد عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  241069 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    

992وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الستيراد والتصدير والتوريدات العموميه

85 - رجب عبد المنعم عبد السميع عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  195133 قيد فى 30-07-2009 برقم 

ايداع    10616وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة منتجات ورقية

86 - خالد جاد حسن رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  211721 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع    7666وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / خدمات محمول

87 - ياسر ماهر ابراهيم على الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  223621 قيد فى 27-06-2012 برقم ايداع    

12137وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصيح/ مكتب نقل عمال داخل ج.م.ع

Page 34 of 125 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

88 - محمود عرفه عبد العاطى زعيتر تاجر فرد سبق قيده برقم  215859 قيد فى 10-10-2011 برقم ايداع    

17743وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / نقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه 

وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه

89 - محمود عرفه عبد العاطى زعيتر تاجر فرد سبق قيده برقم  215859 قيد فى 10-10-2011 برقم ايداع    

17743وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / نقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه 

وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه

90 - سميره محمد محمود غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  216050 قيد فى 16-10-2011 برقم ايداع    

18164وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال و رحلت داخل 

الجمهورية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

91 - عايده عبدالجليل فرج حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  248624 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

2160وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال داخل ج.م.ع بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171106 وتم ايداعه بتاريخ   

26-09-2005  برقم ايداع 13,308.000 الى : اصبح / شمروخ فرغل محمد محمد محمد

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   235392 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2015  برقم ايداع 0.000 الى : اصبحت / روتانا للتوريدات

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   143730 وتم ايداعه بتاريخ   

08-10-2001  برقم ايداع 10,946.000 الى : اصبحت / المتحدة لتجارة زيوت سيارات

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   146517 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-2002  برقم ايداع 3,919.000 الى : اصبحت / الهرام الثلثة للخدمات البترولية و التوريدات

5 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251366 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 2,480.000 الى : رحاب كمال محمد محمد منصور

6 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251366 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 2,480.000 الى : كيتشينستا للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والدوات 

المنزلية

7 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115365 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-1997  برقم ايداع 10,094.000 الى : اصبحت / الفرج للمقاولت العمومية و التوريدات العمومية

8 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   165758 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2005  برقم ايداع 2,793.000 الى : اصبحت / السعد لبيع السمنت و الجبس

9 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   179312 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2006  برقم ايداع 11,451.000 الى : اصبحت / الفرعونيه لنقل العمال

10 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   240997 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2018  برقم ايداع 378.000 الى : اصبحت / القدس ميديكال

11 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180209 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2006  برقم ايداع 13,174.000 الى : اصبحت/ المؤسسة الفرنسية للستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية

12 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203248 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2010  برقم ايداع 9,861.000 الى : اصبحت / الصفوه للتجاره و التوريدات

13 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   216211 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2011  برقم ايداع 18,585.000 الى : اصبحت / نيو مكس لتصنيع و توريد مواد البناء 

الحديث

14 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   227519 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2012  برقم ايداع 20,985.000 الى : اصبحت / هاي تراست للرحلت

15 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   243638 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-10-2018  برقم ايداع 15,505.000 الى : اصبحت / سبيد برودكشن لتنظيم مؤتمرات و معارض 

و مواقع التصوير

16 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   182180 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2006  برقم ايداع 16,943.000 الى : اصبحت / بلنتا للتصدير و التوريدات العمومية

17 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   132671 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-01-2000  برقم ايداع 930.000 الى : اصبحت / مقهي الواحه

18 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   151034 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2003  برقم ايداع 196.000 الى : اصبحت / صيدلية  د/ اسامة الحديثه
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19 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   171007 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2005  برقم ايداع 13,107.000 الى : اصبحت / قناه السويس للمعدات والتوريدات العموميه

20 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   170249 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2005  برقم ايداع 11,709.000 الى : اصبحت / ميجابايت للتوريدات العمومية

21 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   130818 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 3,528.000 الى : محمد محسن حنفى خطاب

22 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130818 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 3,528.000 الى : سلسلة مطاعم الحورانى

23 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   240848 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2017  برقم ايداع 20,011.000 الى : اصبحت / القادة

24 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54246 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-1981  برقم ايداع 4,262.000 الى : اصبحت / الهندسيه لعمال الشبكات اعمال كهروميكانيكيه

25 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   210562 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2011  برقم ايداع 4,967.000 الى : اصبح / خليل لطفي جاد السيد ابراهيم

26 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   241166 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2018  برقم ايداع 1,730.000 الى : اصبحت / المركز الفني لخدمه و صيانه و اصلح 

السيارات

27 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   211645 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2011  برقم ايداع 7,479.000 الى : اصبحت / مكتب الصفا و المروة للخدمات البترولية

28 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   233798 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2015  برقم ايداع 1,293.000 الى : اصبحت / AHB ايه اتش بي  لتوريد اليونيفورم

29 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251387 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2023  برقم ايداع 3,827.000 الى : تراست اص

30 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251387 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2023  برقم ايداع 3,827.000 الى : محمد عبد النبي عبد العزيز حسن

31 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158248 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2004  برقم ايداع 2,514.000 الى : تم الغاء السمة التجارية

32 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169418 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2005  برقم ايداع 10,087.000 الى : اصبح / مكتب نقل عمال اشرف رجب عبده

33 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   221808 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-04-2012  برقم ايداع 8,341.000 الى : تم الغاء السمة التجارية

34 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   242908 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-09-2018  برقم ايداع 13,018.000 الى : اصبحت / حورس

35 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114686 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-1997  برقم ايداع 8,567.000 الى : اصبحت / كافتيريا الجوهرة

36 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121701 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-1998  برقم ايداع 7,975.000 الى : اصبح / بهجت عبدالرحمن مبروك ابو ليمود

37 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198152 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2009  برقم ايداع 17,547.000 الى : اصبحت / كوتاك باور للتجارة و التوريدات العمومية

38 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205626 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-08-2010  برقم ايداع 15,884.000 الى : اصبحت / فرست  للمقاولت العموميه والتشطيبات
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39 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   225095 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2012  برقم ايداع 15,800.000 الى : اصبحت / قاصد كريم

40 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   248189 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2019  برقم ايداع 16,294.000 الى : اصبحت / الرضا لنقل العمال

41 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   146873 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2002  برقم ايداع 4,732.000 الى : اصبحت / مطاوع للرحلت و نقل العمال

42 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180858 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2006  برقم ايداع 14,385.000 الى : اصبحت / مكتب قباء لنقل العمال

43 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197843 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-11-2009  برقم ايداع 16,908.000 الى : اصبحت / الكرنك لمواد البناء

44 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   241069 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2018  برقم ايداع 992.000 الى : اصبحت / المتحده  للستيراد والتصدير

45 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251396 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2023  برقم ايداع 4,326.000 الى :  ل يوجد

46 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251396 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2023  برقم ايداع 4,326.000 الى : سامح حسانين شحاته حسنين

47 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   223232 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2012  برقم ايداع 11,445.000 الى : اصبح / وزيري لتجارة الحدايد و البويات

48 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   223621 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-06-2012  برقم ايداع 12,137.000 الى : اصبحت/ المنية لنقل العمال

49 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   227645 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2012  برقم ايداع 21,260.000 الى : اصبحت / فكيشن للتوريدات العموميه ومكافحه 

vacation الحشرات

50 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   240693 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2017  برقم ايداع 18,802.000 الى : اصبحت / العمده للمقاولت والتوريدات
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الشخاص

1 - عمرو عبد الرازق خطاب رمضان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   177722 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2006 برقم ايداع    8388تم التأشير فى تاريخ   25-05-2006   بــ  تم الغاءه كوكيل مفوض

2 - احمد عبد الرازق محمد الطرش  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   182180 وتم ايداعه بتاريخ  

08-10-2006 برقم ايداع    16943تم التأشير فى تاريخ   08-10-2006   بــ  استدراك بيانات اسم صاحب 

الشان ليصبح / احمد عبد الرازق عبد الرازق محمد الطرش طبقا بطاقة رقم قومي 27410150102915

3 - منال  كامل  فراج محمد خضر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   221526 وتم ايداعه بتاريخ  2012-04-18 

برقم ايداع    7748تم التأشير فى تاريخ   18-04-2012   بــ  

4 - هلل حسن عبد الرحمن حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   231665 وتم ايداعه بتاريخ  2014-04-09 

برقم ايداع    3989تم التأشير فى تاريخ   09-04-2014   بــ  تم تعينه وكيل مفوض

5 - مجدي محمد زهير مصطفي التوني  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   239842 وتم ايداعه بتاريخ  

08-08-2017 برقم ايداع    11863تم التأشير فى تاريخ   08-08-2017   بــ  

6 - شمروخ فرغلي محمد محمد محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   171106 وتم ايداعه بتاريخ  

26-09-2005 برقم ايداع    13308تم التأشير فى تاريخ   01-02-2023   بــ  تم تعديل السم طبقا للرقم 

القومي

7 - رحاب كمال محمد محمد منصور  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   251366 وتم ايداعه بتاريخ  

02-02-2023 برقم ايداع    2480تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

8 - تامر خميس حسين فرحات  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   251374 وتم ايداعه بتاريخ  

09-02-2023 برقم ايداع    3174تم التأشير فى تاريخ   09-02-2023   بــ  

9 - محمد محسن حنفي خطاب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   130818 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-14 

برقم ايداع    3528تم التأشير فى تاريخ   14-02-2023   بــ  

10 - رامى محمد نجيب جمعه  مدير فرع المقيد برقم قيد   251386 وتم ايداعه بتاريخ  15-02-2023 برقم 

ايداع    3687تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

11 - حسن السيد عبدالعظيم الجزار  مدير فرع المقيد برقم قيد   251394 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-22 

برقم ايداع    4234تم التأشير فى تاريخ   22-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - فتحى ابراهيم ابراهيم شعرواى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    147797 قيدت فى 2002-06-25 

برقم ايداع   6871 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل 

شريك كافة حقوقه

2 - ايمن فكرى النواوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    147814 قيدت فى 25-06-2002 برقم ايداع   

6920 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

3 - رضوان الحلو وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    158660 قيدت فى 27-03-2004 برقم ايداع   3453 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

4 - اصبح  صابر احمد حسانين و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    177774 قيدت فى 08-05-2006 برقم 

ايداع   8485 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك 

كافة حقوقه

5 - عماد رسمى رزيق عوض و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    220248 قيدت فى 06-03-2012 برقم 

ايداع   4650 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك 

كافة حقوقه

6 - ادهم عبد عبيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    221528 قيدت فى 18-04-2012 برقم ايداع   7751 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

7 - عبد الحميد احمد عبد الحافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    64165 قيدت فى 23-06-1984 برقم ايداع   

3871 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

8 - عبد ا على عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    162578 قيدت فى 27-09-2004 برقم ايداع   

22313 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

9 - الدعاء لمستلزمات المطاعم افراح محمد عبد المطلب وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    194728 قيدت 

فى 14-07-2009 برقم ايداع   9718 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل 

الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

10 - الفزارى وشتا ديزاينز   شركة سبق قيدها برقم    229771 قيدت فى 21-08-2013 برقم ايداع   8826 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

11 - نهال الذهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    87124 قيدت فى 17-09-1990 برقم ايداع   6235 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

12 - شركه محمد بدر الدين وشركاه للمواد الغذائيه والستهلكية بالجملة   شركة سبق قيدها برقم    109711 

قيدت فى 07-11-1996 برقم ايداع   11755 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو 

لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

13 - شركة تارجت اد للدعايه والعلن اشرف شاكر قطب وشريكه للدعايه والعلن   شركة سبق قيدها برقم    

229030 قيدت فى 10-04-2013 برقم ايداع   4446 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

14 - امال محمد عطا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    230723 قيدت فى 24-11-2013 برقم ايداع   

12607 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه
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15 - محمد حسن محمد الزناتى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    232193 قيدت فى 01-06-2017 برقم 

ايداع   1931716 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

16 - كريمه احمد احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    163626 قيدت فى 24-11-2004 برقم ايداع   

14547 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقه

17 - محمود علوانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    218717 قيدت فى 16-01-2012 برقم ايداع   1073 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

18 - محمد مصطفى اسحق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166526 قيدت فى 28-03-2005 برقم ايداع   

4355 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

19 - عصام امام وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    189970 قيدت فى 26-12-2007 برقم ايداع   16776 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

20 - اشرف حسين عويضه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    237700 قيدت فى 17-10-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

21 - حسام محمد طارق عبد السميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    243222 قيدت فى 18-10-2018 برقم 

ايداع   14531 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

22 - عبير وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    169305 قيدت فى 19-07-2005 برقم ايداع   2872 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

23 - عمر عبد المعبود محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    231680 قيدت فى 10-04-2014 برقم 

ايداع   4070 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك 

كافة حقوقه

24 - بسام مصطفى صالح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    237287 قيدت فى 10-08-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

25 - اصبح ستديو الحكيم للنتاج الفني والعلمي )ورثة محمد وجدى حسن حسن الحكيم(   شركة سبق قيدها 

برقم    233137 قيدت فى 03-11-2014 برقم ايداع   12003 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب 

السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

26 - وفاء شوقي عبدالمنعم محمد نجم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    248333 قيدت فى 2020-01-05 

برقم ايداع   159 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

27 - الفا للمقاولت والتجارة مهندس  عصام الدين عامر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    77609 قيدت فى 

10-01-1988 برقم ايداع   229 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه

28 - شركه ممدوح شاهين ديدره عمر حسين   شركة سبق قيدها برقم    179567 قيدت فى 2006-07-13 

برقم ايداع   11920 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل 

شريك كافة حقوقه

29 - نادية محمد على خليفة وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    206921 قيدت فى 25-10-2010 برقم ايداع   

18789 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

30 - نادية محمد على خليفه وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    206921 قيدت فى 20-01-2014 برقم ايداع   

617 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه
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31 - شركة مصطفى عبد ا محمد عثمان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    231626 قيدت فى 

02-04-2014 برقم ايداع   3681 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

و استلم كل شريك كافة حقوقه

32 - احمد هيرماس احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    239861 قيدت فى 14-08-2017 برقم 

ايداع   12067 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

33 - عويس على احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61001 قيدت فى 18-05-1983 برقم ايداع   

3231 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقه

34 - خالد حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    175915 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع   4870 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

35 - خالد حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    175915 قيدت فى 17-02-2013 برقم ايداع   2022 

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

36 - ويصا ثابت البنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    205560 قيدت فى 26-08-2010 برقم ايداع   

15728 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

37 - شركه محمود صبحي محمد علي السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    246917 قيدت فى 

10-07-2019 برقم ايداع   8726 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

و استلم كل شريك كافة حقوقه

38 - اصبح/ جمعة صوفي حنفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    230682 قيدت فى 19-11-2013 برقم 

ايداع   12333 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

39 - خالد حسن سيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    248326 قيدت فى 02-01-2020 برقم ايداع   111 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

40 - ماران للتجارة والمقاولت وتصنيع الخشاب ش ذ م م ) maran(   شركة سبق قيدها برقم    91828 

قيدت فى 24-04-1992 برقم ايداع   776 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية و تعيين السيدة امال محمد محمود محمد زعطوط مصفيا للشركة

41 - محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    233273 قيدت فى 20-11-2014 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  

22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

42 - اصبح  ايمان عبدالوهاب محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    244508 قيدت فى 2018-11-26 

برقم ايداع   17604 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

43 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع   

1908056 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

44 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع   

1908055 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

45 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 07-11-1995 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

46 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع   

1908055 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

47 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 07-11-1995 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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48 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع   

1908056 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

49 - شركة تروبيكانا للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 2010-03-02 

برقم ايداع   3764 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

50 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    104588 قيدت فى 02-03-2010 برقم ايداع   3764 وفى تاريخ  

23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

51 - طلعت محمد جمعه عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    218698 قيدت فى 15-01-2012 برقم 

ايداع   1025 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل شريك 

كافة حقوقه

52 - محمد فتحي محمود خليل الجندي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    244683 قيدت فى 2018-12-02 

برقم ايداع   18068 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة و استلم كل 

شريك كافة حقوقه

53 - محمود مصطفى احمد قرشى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    247048 قيدت فى 22-07-2019 برقم 

ايداع   1514573 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

54 - شركة المهندس مجدى ميشيل عازر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    88793 قيدت فى 1991-02-24 

برقم ايداع   1551 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

55 - حميدة محمود احمد كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    162066 قيدت فى 24-03-2009 برقم 

ايداع   3314 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

56 - اصبح جوده عطية وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    151582 قيدت فى 09-02-2003 برقم ايداع   

1550 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

57 - مجدي حزين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    161915 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع   1659 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

58 - محمد عبد المحسن عبد التواب احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    212185 قيدت فى 

31-05-2011 برقم ايداع   8765 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه
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رأس المال

1 - مجدى حمدان احمد موسى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     240828 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    

19861وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

2 - عمرو الشبكشى و شركاة شركة سبق قيدها برقم     138807 قيدت فى 20-12-2000 برقم ايداع    

14628وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,200,000.000

3 - اصبح / فيصل محمد محمد الشحات و شركاه شركة سبق قيدها برقم     211690 قيدت فى 2011-05-17 

برقم ايداع    7598وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - وائل وحيد عباس احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238116 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع    

17088وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - اسامه محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     235009 قيدت فى 09-08-2015 برقم ايداع    

10288وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  525,000.000

6 - اصبح  سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     236234 قيدت فى 25-02-2016 برقم ايداع    2990وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - مصطفى احمد احمد الغمرينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     238707 قيدت فى 01-03-2017 برقم 

ايداع    3411وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

8 - احمد عبد الصادق ابراهيم التهامى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     240254 قيدت فى 2017-10-18 

برقم ايداع    15802وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - دكتور فكرى فارس ساويرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     80540 قيدت فى 20-10-1988 برقم ايداع    

7492وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

10 - اصبح / احمد علي محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239404 قيدت فى 08-06-2017 برقم 

ايداع    8786وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

11 - اصبح / السيد عبد الحميد محمود محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     249748 قيدت فى 

20-10-2020 برقم ايداع    11033وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

350,000.000

12 - عبد الله عبد العزيز عبد المعطى سلوم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     241805 قيدت فى 

11-04-2018 برقم ايداع    5873وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,500,000.000

13 - اصبح احمد محمد عبدالظاهر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     194000 قيدت فى 18-06-2009 برقم 

ايداع    8175وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,010,000.000

14 - اصبح / حمد عبد الهادي حمد مفتاح و مراجع عبد الهادي حمد مفتاح شركة سبق قيدها برقم     242109 

قيدت فى 21-05-2018 برقم ايداع    7787وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

15 - اصبح / وليد شعبان سنوسي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     242163 قيدت فى 29-05-2018 برقم 

ايداع    8111وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000
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16 - اصبح / محمود عبدالموجود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     137302 قيدت فى 24-09-2000 برقم 

ايداع    11316وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

17 - زياد درويش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238069 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع    16663

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

18 - حسن صدقي حسن واولده شركة سبق قيدها برقم     242885 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع    

12933وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

19 - اصبح / طارق علي صابر و شريكته شركة سبق قيدها برقم     126030 قيدت فى 18-02-1999 برقم 

ايداع    1708وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

20 - دعاء سيد يوسف السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     230360 قيدت فى 25-09-2013 برقم 

ايداع    10383وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

21 - محمد سمير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     246611 قيدت فى 29-05-2019 برقم ايداع    7142وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

22 - مسعد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     214898 قيدت فى 07-09-2011 برقم ايداع    15572

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

23 - الجمعيه التعاونية العامه للستصلح الراضى وتنميتها وتعميرها والرضى المستصلحه والصحرواية شركة 

سبق قيدها برقم     152036 قيدت فى 11-03-2003 برقم ايداع    2608وفى تاريخ  27-02-2023   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  262,585.000

24 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

25 - اسماعيل العربي عيسي السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     246711 قيدت فى 18-06-2019 برقم 

ايداع    7711وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000
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العناوين

1 - اصبح / حمادة شعبان طه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     133333 قيدت فى 28-02-2000 برقم ايداع    

2522وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ش شاهين من سليمان جوهر 

الدقي

2 - حسام محمد حسين عبد النبى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     184232 قيدت فى 19-12-2006 برقم 

ايداع    20861وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2 ش احمد مازن 

من مرسي محمود - ارض اللواء - العجوزة

3 - اصبحت / احمد عزت محمود مرعي و شريكته شركة سبق قيدها برقم     236853 قيدت فى 

31-05-2016 برقم ايداع    7837وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ شقة رقم 2 - عمارة لزورد )F ( المجاورة الولي - الحي الثامن - الشيخ زايد

4 - اصبح كريم هشام اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     249364 قيدت فى 16-08-2020 برقم ايداع    

7660وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / القطعة رقم )19( المنطقة 

الصناعية القديمة - ابو رواش

5 - هشام اسماعيل اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     249364 قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع    

453وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / القطعة رقم )19( المنطقة 

الصناعية القديمة - ابو رواش

6 - هدير محمد على على وشركاها شركة سبق قيدها برقم     199964 قيدت فى 08-02-2010 برقم ايداع    

2137وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/غرفه رقم 1 بالدور الثالث 

بالرضي بالمبني الداري  بقطعة 246 امتداد المنطقة الصناعية السادسة مدينة 6اكتوبر

7 - شريف احمد محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     236451 قيدت فى 30-03-2016 برقم 

ايداع    4778وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه السمه التجاريه للفرع 

STITCH  بالعنوان  منفذ بيع محل بالعمارة رقم 18 امتداد شارع 26 يوليو ميدان لبنان لتصبح / استيتش نيو

NEW

8 - شريف احمد محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     236451 قيدت فى 30-03-2016 برقم 

ايداع    4778وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ضافه السمه التجاريه للفرع 

بالعنوان منفذ بيع للشركه محل رقم GA9 الدور الرضي الكائن بالمركز التجاري مرزار A بالمجاوره الخامسه 

STITCH NEW الحي السادس عشر الشيخ زايد لتصبح / استيتش نيو

9 - محمد عبد العزيز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     231452 قيدت فى 10-03-2014 برقم ايداع    

2675وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2  المنصورية - خلف 

البنك الكويتي - الهرم

10 - محمد عبد العزيز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     231452 قيدت فى 10-03-2014 برقم ايداع    

2675وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 728 من رقم 710 من ق رقم 

7 تقسيم املك ابو رواش الكيلو 26 مصر اسكندرية الصحراوي - م ابو رواش
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EGYPTION AUTOMOTIVE & TRADING   11 - الشركة المصريه التجاريه واوتوموتيف

COMPANY شركة سبق قيدها برقم     61655 قيدت فى 09-08-1983 برقم ايداع    4935وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تقسيم الحرفيين - مدينة الغردقة - حي جنوب 

الغردقة

12 - احمد مسعد بخيت محمد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     216136 قيدت فى 18-10-2011 برقم ايداع    

18373وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 7 شارع القاهرة - الدور 

الرضي - ارض الجمعية - امبابة

13 - اصبح/ امل بدر عويس وشركائها شركة سبق قيدها برقم     225340 قيدت فى 09-09-2012 برقم ايداع    

16269وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقة رقم 6 بالدور الرضى 

عمارة 237 ب - ش احمد رامى - الحى الول - محلية 5 - مدينة العبور - القليوبية

14 - اصبح / محمد حسن محمد الزناتى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     232193 قيدت فى 2014-06-16 

برقم ايداع    6704وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

15 - اصبح / محمد حسن محمد الزناتى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     232193 قيدت فى 2014-06-16 

برقم ايداع    6704وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 مدخل 3 مشروع 

وادي الربيع الحي المتميز 6 اكتوبر

16 - محمد حسن محمد الزناتى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     232193 قيدت فى 01-06-2017 برقم ايداع    

1931716وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

17 - اصبح / احمد علي محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239404 قيدت فى 08-06-2017 برقم 

ايداع    8786وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 317 شارع 

السودان العجوزه

18 - عطيه للزراعه والصناعه والتعبئة والتجاره شركة سبق قيدها برقم     147164 قيدت فى 2002-05-22 

برقم ايداع    5386وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة فرع الحامول 

- مركز منوف

19 - على بدرى ثابت احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     211739 قيدت فى 18-05-2011 برقم ايداع    

7704وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 9 ش ابراهيم رمضان من 

ش همفرس بولق الدكرور

20 - اصبح / عمرو مصطفي سلمه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     57837 قيدت فى 28-06-1982 برقم 

ايداع    5966وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 30 ب شارع البحر 

العظم - جزيرة الدهب

21 - اصبح / عمرو مصطفي سلمه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     57837 قيدت فى 28-06-1982 برقم 

ايداع    5966وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء فرع / 46 المنطقه 

الرابعه مدينه السادات

22 - ابو سيف للسفر والسياحه شركة سبق قيدها برقم     91514 قيدت فى 24-12-1991 برقم ايداع    9651

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 15 ميدان سفنكس - المهندسين - 

شقة 3 الدور السادس

23 - اصبح احمد محمد عبدالظاهر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     194000 قيدت فى 18-06-2009 برقم 

ايداع    8175وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان مبنى الركاب داخل الدائرة 

الجمركية بدور الميزانين مطار اسوان الدولى - اسوان
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24 - اصبح احمد محمد عبدالظاهر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     194000 قيدت فى 18-06-2009 برقم 

ايداع    8175وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ساحة النتظار بمطار 

اسوان الدولى - اسوان

25 - عبد الله عبد العزيز عبد المعطى سلوم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     241805 قيدت فى 

11-04-2018 برقم ايداع    5873وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء/ 

1 ش عمارات الوطنيه-حي السفارات -مدينه نصر

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 26 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطة شيل أوت - حدائق الهرام - الجيزة

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 27 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطة شل أوت - طريق الواحات المتحف - الجيزة

28 - محمد عبدا عاشور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     212353 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    

9165وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 21 ش زكي عثمان الدقي

46 - حسن على حسن موسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     227884 قيدت فى 25-11-2012 برقم ايداع    

21788وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 75 مساكن 

المستقبل - شارع الجامعه الحديثه - الهضبه الوسطى - المقطم مقر ادارى

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 29 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة محلت ارقام 16.15 بشارع 26 يوليو بمشروع المركز التجاري السياحي بسور 

نادي الترسانه الرياضي ميت عقبه العجوزه

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 30 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة بمحطه شل اوت المعادي الكائنه تحت كوبري المعادي قبل كوبري الوتوستراد 

وهو عماره عدد 4 باكيات

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 31 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية بمحطه خدمه وتموين سيدي بشر الكائنه في 581 طريق الجيش تقاطع خليل 

حماده

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 32 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة بمحطه وقود شل اوت تريومف التجمع الخامس الكائنه امام فندق تريومف الطريق 

الدائري التجمع الخامس
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GHATATY FOR COMMERCIAL  & 33 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة المعرضين رقم 2.1 بالعقار رقم 3 ش 257 المعادي الجديده بمساحه تقريبيه 

للمعرض رقم 1 120 م عباره عن جزء من الدور الرضي له مدخلين مواجهه لشارع 257 بالمعادي الجديده

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 34 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة دمياط باكيتان متجاورتان بعرض ثمانيه امتار ومكتب ومنطقه عرض وتخزين وعدد ثلث 

باكيات غسيل سيارات وذلك بمحطه البنزين الكائنه بالحي المتميز علي الطريق الدولي الساحلي مباشره جنوبا 

بمركز الخدمات بين الموقعين 2.1 بمشروع دار مصر

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 35 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة بمحطه مصر للبترول المنطقه الثانيه التجمع الخامس بجوار مول المحلوي 

القاهره وهو عدد 3 باكيات بمساحه 100 متر تقريبا باكيتن بمساحه 13 طول في 5.5 عرض وباكيه مساحه 6 

طول في 4 عرض

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 36 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة سوهاج بمحطه موبيل الكائنه بمدينه سوهاج الجديده بالحي السادس الشريط المتميز 100 م 

وهو مساحه 64.75 م2 عباره عن 9 طول في 7 م عرض

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 37 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS   شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     70753 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع    5866وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسيوط في بنزينه مصر للبترول الكائنه بمدخل اسيوط الغربي الطريق الدائري عرب 

المدابغ اسيوط وهو مساحه 155 متر عباره عن ثلث باكيات متلصقين

38 - اصبح / وليد شعبان سنوسي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     242163 قيدت فى 29-05-2018 برقم 

ايداع    8111وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / اسواق التعمير 2 

مبني د - مكتب رقم 2 الحي التاسع - مدينة 6 اكتوبر

39 - ابناء المهندس ندا شلتوت شركة سبق قيدها برقم     122730 قيدت فى 30-08-1998 برقم ايداع    

10281وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان القطعه رقم 

174 بلوك 36 بالقطاع الثانى _المنطقه الصناعيه الولى _مدينه 6 اكتوبر _الجيزة

40 - اصبح / اكرم سيد عبد اللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     235583 قيدت فى 23-11-2015 برقم 

ايداع    14369وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الشقة رقم 9 

بالدور الرابع و الكائنة بالعقار رقم )10 ب( شارع عبد العزيز جاويش - ميدان لبنان - المهندسين - قسم العجوزة

41 - زياد درويش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238069 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع    16663

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 300 شارع الهرم - عمارة )5( - 

عمارات التحادية
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42 - عبدا شعبان محمد عواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     241654 قيدت فى 19-03-2018 برقم ايداع    

4684وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / شقة رقم 205 الدور الثاني 

بالعقار رقم 126 سابقا 114 حاليا - ش الهرم - الكوم الخضر - الهرم

43 - العالميه للتوريدات سامى محمد عبد اللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     205811 قيدت فى 

07-09-2010 برقم ايداع    16273وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح / 2 ش محمد عيسي محمد الترابيع - فيصل

44 - اصبح فؤاد فاروق عزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     224770 قيدت فى 15-08-2012 برقم 

ايداع    15030وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان/3ش 

بطرس غالى روكسي مصر الجديده

45 - اصبح فؤاد فاروق عزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     224770 قيدت فى 15-08-2012 برقم 

ايداع    15030وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ميدان روكسي مصر 

الجديده حاليا 73 ب ميدان روكسي سابقا

47 - شركه مصر للقياس والتحكم )ام ام سى( ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     86862 قيدت فى 

19-08-1990 برقم ايداع    5596وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ القطعة 206 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة 6 اكتوبر

48 - شركة دياموند للمقاولت ناصر محمد عبده لبيانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98922 قيدت فى 

16-06-1994 برقم ايداع    4114وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ 23 ش محمود سابق الحناوي -اول فيصل

49 - اشرف عبد المنعم عبد الشافى وشريكته عاده عبد المنعم شركة سبق قيدها برقم     238683 قيدت فى 

28-02-2017 برقم ايداع    3245وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ شارع المركز الجديد - اوسيم - الجيزة

50 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    

1908056وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع جديد للشركة باسم 

مطعم تشيليز اكتوبر والقائم بالعنوان - كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

51 - شركة تروبيكانا للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 02-03-2010 برقم 

ايداع    3764وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء كورنيش النيل ناحية 

الجيزه فى المنطقه الكائنه بين كوبرى عباس وكوبرى الجامعه بجوار النادى الدبلوماسى النهرى

52 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 02-03-2010 برقم ايداع    3764وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء كورنيش النيل ناحية الجيزه فى المنطقه الكائنه 

بين كوبرى عباس وكوبرى الجامعه بجوار النادى الدبلوماسى النهرى

53 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    

1908055وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع للشركة باسم مطعم 

ستوديو مصر اكتوبر - والقائم بالعنوان كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

54 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 07-11-1995 برقم ايداع    

1000004وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / 2 شارع الفواكه ناصية 

الثمار بالمهندسين
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55 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    

1908055وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع للشركة باسم مطعم 

ستوديو مصر اكتوبر - والقائم بالعنوان كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

56 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 07-11-1995 برقم ايداع    

1000004وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / 2 شارع الفواكه ناصية 

الثمار بالمهندسين

57 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    

1908056وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع جديد للشركة باسم 

مطعم تشيليز اكتوبر والقائم بالعنوان - كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

58 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء كورنيش النيل ناحية الجيزه 

فى المنطقه الكائنه بين كوبرى عباس وكوبرى الجامعه بجوار النادى الدبلوماسى النهرى

59 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع للشركة باسم مطعم 

ستوديو مصر اكتوبر - والقائم بالعنوان كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

60 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / 2 شارع الفواكه ناصية 

الثمار بالمهندسين

61 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع جديد للشركة باسم مطعم 

تشيليز اكتوبر والقائم بالعنوان - كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

62 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع جديد للشركة باسم مطعم 

تشيليز اكتوبر والقائم بالعنوان - كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

63 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / 2 شارع الفواكه ناصية 

الثمار بالمهندسين

64 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع للشركة باسم مطعم 

ستوديو مصر اكتوبر - والقائم بالعنوان كريزى ووتر بمدينة السادس من اكتوبر

65 - ستوديو مصر المهندسين شركة سبق قيدها برقم     104588 قيدت فى 30-09-2009 برقم ايداع    

13810وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء كورنيش النيل ناحية الجيزه 

فى المنطقه الكائنه بين كوبرى عباس وكوبرى الجامعه بجوار النادى الدبلوماسى النهرى

66 - يحى  احمد السيد  وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107867 قيدت فى 18-07-1996 برقم ايداع    

7122وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة استدراك عنوان الفرع باضافة الدور 

الثامن شقة رقم 4 عمارة رقم 33 مشروع حدائق العبور طريق صلح سالم - قسم مصر الجديدة - القاهرة
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67 - شهاب الدين احمد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     220775 قيدت فى 21-03-2012 برقم 

ايداع    5879وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 10 شارع النورس 

- الدور الثانى - محطة التعاون - الهرم - الجيزة

68 - محمود مصطفى احمد قرشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     247048 قيدت فى 22-07-2019 برقم 

ايداع    1514573وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

69 - رضا كمال محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     131391 قيدت فى 11-11-1999 برقم ايداع    

13329وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 7 شارع المطبعة من 

شارع المن المركزى - مؤسسة الزكاة - المرج - القاهرة

70 - خالد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     229782 قيدت فى 22-08-2013 برقم ايداع    8881

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 10 شارع البطل احمد عبدالعزيز 

الدور السادس الدقي الجيزة

71 - حميدة محمود احمد كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 24-03-2009 برقم ايداع    

3314وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع / 49 ش التربية والتعليم 

السباتس الهرم

72 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 52 شارع التربية والتعليم - 

اسباتس - عزالدين عمر- الهرم - الجيزة

73 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء / فرع بالعنوان - 49 ش 

التربية والتعليم اسباتس الهرم

74 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 محمد عبد المنعم - المريوطية - 

الهرم

75 - محمد علي محمد باز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     247255 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع    

10372وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الشقه رقم 19 بالعقار رقم 

3 بالطابق الول بعد الرضي ابراج سفنكس ش ترعه الحلو من ش ترعه المنصوريه الهرم

76 - شركة الدلتا للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     51626 قيدت فى 02-10-1980 برقم ايداع    

5179وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء/ 5ش سعد زغلول قسم اول 

اسيوط مدينة اسويط

77 - شركة الدلتا للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     51626 قيدت فى 02-10-1980 برقم ايداع    

5179وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء / عمارة رقم 6 الدور 

الثانى الحى الول وحدة رقم )11,12( بالسكندرية برج العرب الجديدة

78 - اصبح شركة صناعة المواد العازله ومشتقاتها انسومات )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     69274 قيدت 

فى 19-03-1986 برقم ايداع    2267وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

المطوريين 11 قطعه 83 بمنطقه المطورين

79 - مجدي حزين و شريكه شركة سبق قيدها برقم     161915 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع    1659

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء /  فرع بالعنوان 10 ش الشعب 

العمرانيه الهرم عمارات الضباط
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80 - اصبح مجدى حزين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     161915 قيدت فى 25-08-2004 برقم ايداع    

10819وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء /  فرع بالعنوان 10 ش 

الشعب العمرانيه الهرم عمارات الضباط

81 - اصبح مجدى حزين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     161915 قيدت فى 25-08-2004 برقم ايداع    

10819وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم ) أ( 28 مشروع ) مزرعة 

الهرم( بمنطقة مزرعة الهرم - الجيزة

82 - احمد الجابري وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     242964 قيدت فى 26-09-2018 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29 ش طارق ابن زياد متفرع من 

اللبيني الهرم
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النشاط

1 - جورج سمير صبرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     153947 قيدت فى 29-06-2003 برقم ايداع    

6845 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / انتاج و تقطير و تعبئة و تخزين 

مشروبات كحوليه و غير كحوليه

2 - حسام محمد حسين عبد النبى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     184232 قيدت فى 19-12-2006 برقم 

ايداع    20861 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مقاولت و خدمات زراعية

3 - اصبح  مجموعه الخبره الدوليه ) جي اكس جروب ( محمد ياسين عبدالقادر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

189004 قيدت فى 17-06-2007 برقم ايداع    9906 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه/ تنظيم المعارض و المؤتمرات المحليه و الدوليه

4 - اصبح / فيصل محمد محمد الشحات و شركاه شركة سبق قيدها برقم     211690 قيدت فى 2011-05-17 

برقم ايداع    7598 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / تقسيم الراضي و 

الستثمار العقاري و السياحي

5 - اشرف مراد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     221884 قيدت فى 02-05-2012 برقم ايداع    8507 وفى 

تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / استيراد الكاوتشوك والبطاريات وعموم الستيراد 

والتصنيع لدي الغير والتصدير

6 - وائل وحيد عباس احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238116 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع    

17088 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ جميع خد مات النقل البحري و الرحلت 

داخل جمهورية مصر العربية و التوريدات العمومية ما عدا الكمبيوتر و مستلزمات مواد الدعاية و العلن و توريد 

العمالة

7 - اصبح  سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     236234 قيدت فى 25-02-2016 برقم ايداع    2990 وفى 

تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريدات عمومية و توريد نجيل صناعي و 

طبيعي فيما عدا توريد الكمبيوتر و مستلزماته و فيما عدا توريد العمالة

8 - نادى التعاون " وليد عبد الوهاب وشركاة " شركة سبق قيدها برقم     190064 قيدت فى 2008-01-16 

برقم ايداع    510 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مقهي عمومي

9 - اصبح / بين النهرين لتوظيف العمالة المصرية بالداخل و الخارج شركة سبق قيدها برقم     94020 قيدت فى 

11-11-1992 برقم ايداع    7815 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الحاق 

المصريين للعمل بالداخل و الخارج مع مراعاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط
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10 - شركه شورى لستصلح الراضى الصحراوية شركة سبق قيدها برقم     95439 قيدت فى 

05-05-1993 برقم ايداع    2699 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / شراء 

واستئجار واستصلح واستزراع الراضي وتقسميها و بيعها - القيام بنشاط التصدير والستيراد وقبول التوكيلت 

التجارية والزراعية المرتبطة بالغرض - انتاج وبيع الشتلت والسمدة الزراعية والتصدير والستيراد والحصول 

على توكيلت تجارية وشراء واستيراد وبيع المعدات المخصصة لهذا الغرض - التجار في الكيماويات والسمدة 

الورقية والتقاوي والبذور والهرمونات والمبيدات اللزمة للزراعة والكيماويات اللزمة للصحة العامة - التجار في 

العلف الخاصة بالثروة الحيوانية و الداجنة - التجار في الت الرش والمستحضرات و الدوية الييطرية- القيام 

بمختلف الدراسات الفنية و الستشارات المطلوبة للمشاريع الزراعية في مصر - التجار في كمياويات الخشاب و 

الصنفرة و الستانلس ستيل و الحديد بكل انواعه و اشكاله - شراء الراضي بجميع انواعها و بيعها و تمليكها - 

المقاولت بكافة انواعها . مع مراعاته أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التى تزوال أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

11 - شركه شورى للتنميه القتصاديه ش. م . م شركة سبق قيدها برقم     95439 قيدت فى 05-05-1993 برقم 

ايداع    2699 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / شراء واستئجار واستصلح 

واستزراع الراضي وتقسميها و بيعها - القيام بنشاط التصدير والستيراد وقبول التوكيلت التجارية والزراعية 

المرتبطة بالغرض - انتاج وبيع الشتلت والسمدة الزراعية والتصدير والستيراد والحصول على توكيلت تجارية 

وشراء واستيراد وبيع المعدات المخصصة لهذا الغرض - التجار في الكيماويات والسمدة الورقية والتقاوي 

والبذور والهرمونات والمبيدات اللزمة للزراعة والكيماويات اللزمة للصحة العامة - التجار في العلف الخاصة 

بالثروة الحيوانية و الداجنة - التجار في الت الرش والمستحضرات و الدوية الييطرية- القيام بمختلف الدراسات 

الفنية و الستشارات المطلوبة للمشاريع الزراعية في مصر - التجار في كمياويات الخشاب و الصنفرة و 

الستانلس ستيل و الحديد بكل انواعه و اشكاله - شراء الراضي بجميع انواعها و بيعها و تمليكها - المقاولت بكافة 

انواعها . مع مراعاته أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزوال أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

12 - شركة مصر للتركيبات والصيانه حسين احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146051 قيدت فى 

16-03-2002 برقم ايداع    2821 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / توريدات 

عموميه

27 - اشرف عبد المنعم عبد الشافى وشريكته عاده عبد المنعم شركة سبق قيدها برقم     238683 قيدت فى 

28-02-2017 برقم ايداع    3245 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجارة 

الطارات و البطاريات و التوكيلت التجارية و نقل عمال داخل ج.م.ع بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

28 - محمد سمير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     246611 قيدت فى 29-05-2019 برقم ايداع    7142 

وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مركز صيانه سيارات
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13 - شركة مساهمه مصرية وفقا لحكام القانون 159 لسنة 81 والقانون 95لسنة 92 - كانزا جروب للمبيدات 

والكيماويات ش م م شركة سبق قيدها برقم     186113 قيدت فى 26-02-2007 برقم ايداع    3229 وفى 

غرض الشركة هو الستيراد والتصدير والتوكيلت  تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ -

تسويق جميع انواع البذور والتقاوى الزراعية .  - تسويق اللت والمعدات الزراعية .  - التجارية .  -

تسويق جميع أنواع المبيدات الزراعية والسمدة والمخصبات  تسويق العلف والمواد الخام الخاصة بها .  -

تسويق جميع الحاصلت الزراعية والحقلية والبستانية  والكيماويات ومبيدات مكافحة أفات الصحة العامة .  -

مكافحة الفات الزراعية والنمل البيض فى المزارع والمبانى  والخضروات والفاكهة والزهور ونباتات الزينة .  -

تصنيع وتجهيز وتعبئة المبيدات الزراعية )  تبخير سفن البضائع والمخازن .  - ومكافحة أفات الصحة العامة .  -

فيما عدا السمدة الزوتية ( والمخصبات ومنظمات النمو النباتية والحشرية والمركبات الحيوية بجميع انواعها 

التصنيع لدى الغير للمبيدات الزراعية  وتربية العداء الطبيعية للغات وتصنيع مبيدات الصحة العامة   -

تجميع  والبيطرية ومبيدات للستخدام المنزلى وكذلك مبيدات الصحة العامة والسمدة الزراعية والكيماويات .  -

تقديم الستشارات ) فيما عدا القانونية والمالية (  وتصنيع وصيانة ماكينات مكافحة افات الصحة العامة .  -

والخبرات للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى فى المجالت الزراعية والصناعية ونقل التكنولوجيا الحديثة فى 

إعداد وتجهيز المعارض بشرط إستصدار التراخيص  مجال إستزراع وإستصلح الراضى الصحراوية .  -

الستثمار العقارى وتقسيم وبيع وشراء الراضى وشراء وتشييد وتسويق  اللزمة لكل معرض على حده .  -

تصنيع مبيدات منزليه  كل ماسبق فيما عدا التسويق والترويج لمجالت الستثمار .  - وتأجير وبيع العقارات .  -

والقوارض .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة 

هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

14 - اصبح احمد محمد عبدالظاهر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     194000 قيدت فى 18-06-2009 برقم 

ايداع    8175 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد

15 - عماد الدين السيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     225629 قيدت فى 18-09-2012 برقم ايداع    

16944 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التصدير و انتاج و تجارة البذور 

الزراعية

16 - اصبح / سيجما لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     188995 قيدت فى 14-06-2007 برقم 

ايداع    9826 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / السمسره و الوساطه لتداول 

الوراق المالية

17 - اصبح / وليد شعبان سنوسي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     242163 قيدت فى 29-05-2018 برقم 

ايداع    8111 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ خدمات نظافة وخدمات زراعة 

وصيانة وجميع العمال التكاملية الخاصة بالمقاولت وغسيل السيارات ما عدا المن والحراسة

18 - سعيد على سعيد سليم وشريكته ناديه محمد ابراهيم علء الدين شركة سبق قيدها برقم     209725 قيدت فى 

28-02-2011 برقم ايداع    2779 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع و 

تصدير الملبس الجاهزة ما عدا الملبس العسكرية

29 - شريف احمد شريف الشوربجى و احمد احمد شريف الشوربجى وشريكتهما شركة سبق قيدها برقم     

163418 قيدت فى 08-11-2004 برقم ايداع    14094 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط/ 1 - توزيع وتجارة العطور ومستحضرات التجميل والكيماويات والمنظفات والعشاب 

والنباتات الطبيه والمكملت الغذائية والمواد الغذائية بانواعها المختلفة والغذية الخاصة والجهزة والمستلزمات 

الطبيه والعبوات الفارغة بانواع والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق 2 - تجارة السيارات والمركبات وقطع غيارها 

بانواعها الكهرباء والبنزين.
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30 - شريف احمد شريف الشوربجى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     163418 قيدت فى 06-02-2008 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ 1   توزيع وتجارة العطور 

ومستحضرات التجميل والكيماويات والمنظفات والعشاب والنباتات الطبيه والمكملت الغذائية والمواد الغذائية 

بانواعها المختلفة والغذية الخاصة والجهزة والمستلزمات الطبيه والعبوات الفارغة بانواع والتصنيع لدى الغير 

لكل ما سبق 2   تجارة السيارات والمركبات وقطع غيارها بانواعها الكهرباء والبنزين.

31 - كلرين للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     163418 قيدت فى 

06-02-2008 برقم ايداع    1389 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ 1   

توزيع وتجارة العطور ومستحضرات التجميل والكيماويات والمنظفات والعشاب والنباتات الطبيه والمكملت 

الغذائية والمواد الغذائية بانواعها المختلفة والغذية الخاصة والجهزة والمستلزمات الطبيه والعبوات الفارغة بانواع 

والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق 2   تجارة السيارات والمركبات وقطع غيارها بانواعها الكهرباء والبنزين.

32 - رمضان حلمى محمد الجارحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     164602 قيدت فى 04-01-2005 برقم 

ايداع    238 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / استغلل المحاجر

33 - سلوى سلمة ابراهيم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     250413 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

4197 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مركز للتقييم و التاهيل و الرشاد النفسي 

و التدريب في مجال الرشاد و الصحة النفسية و الرشاد التربوي و الوظيفي و السري و القياس النفسي و 

التربوي و تعديل السلوك و صعوبات التعلم و الرشاد الوقائي و الجماعي و المدرسي
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19 - البنك العقارى المصرى العربى ) شركه مساهمه مصريه ( شركة سبق قيدها برقم     132148 قيدت فى 

22-12-2002 برقم ايداع    1000006 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام 

بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات 

الجاريه و الحصول على التمويل من الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة 

الجال مقابل مقابل مختلف انواع الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك 

المركزى المصرى ) ب ( فتح و تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات 

الضمان و الكفالت ) ج ( القيام بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق 

الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا 

لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات 

القيمه ) هـ ( اصدار السندات و الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا 

الذون القابله للدفع لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع 

مما يدفع فى مصر او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع 

الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء 

الحفظ بجميع اشكاله و القيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه 

للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال 

فى رؤس اموال الشركات و المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح 

الساريه ووفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض 

تأمين البنك و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها 

البنك المركزى و بعد الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام 

بوظائف امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف 

الحنبى ) ن ( مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع 

والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات 

الخرى التى تستلزمها اعمال البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب 

الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا 

للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من 

الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق 

اغراضه فى مصر او خارجها او ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك 

لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك

20 - زياد درويش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238069 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع    16663 

وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التجهيزات المكتبية و تركيب بوابات 

الدخول اللكترونية فيما عدا توريد العمالة و المن و الحراسة و الكاميرات اللسلكية و المجموعة 19 و المجموعة 

6 حتي الفقرة36 و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف و الملبس العسكرية و النترنت

21 - منى على ابو الحديد على وشركائها شركة سبق قيدها برقم     240233 قيدت فى 16-10-2017 برقم 

ايداع    15628 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره وتوريد مستلزمات طب 

السنان والمستلزمات الطبيه

22 - اصبح / طارق علي صابر و شريكته شركة سبق قيدها برقم     126030 قيدت فى 18-02-1999 برقم 

ايداع    1708 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

23 - دعاء سيد يوسف السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     230360 قيدت فى 25-09-2013 برقم 

ايداع    10383 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ المقاولت العمومية والتوريدات 

العمومية والتوكيلت التجارية)حذف الستيراد( فيما عدا توريد العمالة ومستلزمات الكمبيوتر
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24 - حسن على حسن موسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     227884 قيدت فى 25-11-2012 برقم ايداع    

21788 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التوريدات العموميه وتجارة الطارات 

والبطاريات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه وتصنيع بطاريات السيارات بكافه انواعها لدي الغير

25 - عبدالشافي ابراهيم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     251105 قيدت فى 16-08-2022 برقم ايداع    

13125 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / نقل عمال و خدمات الشركات

26 - شركة دياموند للمقاولت ناصر محمد عبده لبيانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98922 قيدت فى 

16-06-1994 برقم ايداع    4114 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / اعمال 

المقاولت المتكاملة و التصميمات الهندسية و التسويق العقاري

34 - خالد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     229782 قيدت فى 22-08-2013 برقم ايداع    8881 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/  التصنيع والتعبئة والتغليف لدي الغير للدوية 

البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والبان الطفال والمكملت الغذائية والمستلزمات 

واللت الطبية والتعويضية والطرلف الصناعية والدوات المعملية والمستحضرات التشخيصية والمطهرات 

والمبيدات الحشرية والعطور والمنظفات الصناعية ومنظمات النمو والمخصبات الزراعية والسمدة والعلف 

والمركزات والتركيبات الطبية والصيدلية والكيماويات عدا الخطرة منها والنباتات والعشاب الطبية.   والتوكيلت 

التجارية والستيراد والتصدير وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة منها والتجارة 

في نفس المجال والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية ونسويق المنتجات وادارة الصيدليات

35 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ توريد المستلزمات الطبية والستيراد 

والتصدير
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الكيان القانونى

1 - اصبح / حازم محمود حافظ و شريكته شركة سبق قيدها برقم     175098 قيدت فى 06-03-2006 برقم 

ايداع    3270 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - وائل وحيد عباس احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238116 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع    

17088 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اصبح / احمد علي محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239404 قيدت فى 08-06-2017 برقم 

ايداع    8786 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح / حمد عبد الهادي حمد مفتاح و مراجع عبد الهادي حمد مفتاح شركة سبق قيدها برقم     242109 

قيدت فى 21-05-2018 برقم ايداع    7787 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن

5 - اصبح / طارق علي صابر و شريكته شركة سبق قيدها برقم     126030 قيدت فى 18-02-1999 برقم 

ايداع    1708 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - شركة الشروق للتشييد والعمارة هشام سمير احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146976 قيدت فى 

12-05-2002 برقم ايداع    4935 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - حسن كامل ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162066 قيدت فى 04-09-2004 برقم ايداع    

1115 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 133333   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2000 برقم ايداع    2522 الى   اصبح / حمادة شعبان طه و شركاه

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195351   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2009 برقم ايداع    11122 الى   اصبحت / الصفا للخدمات التعليمية

3 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 251036   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-06-2022 برقم ايداع    10265 الى   اصبح / مالك ابوالخير وشريكه

4 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 236853   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2016 برقم ايداع    7837 الى   اصبحت / احمد عزت محمود مرعي و شريكته

5 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175098   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2006 برقم ايداع    3270 الى   اصبح / حازم محمود حافظ و شريكته

6 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 211690   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2011 برقم ايداع    7598 الى   اصبح / فيصل محمد محمد الشحات و شركاه

7 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 236451   وتم 

STITCH NEW ايداعه بتاريخ 23-12-2020 برقم ايداع    1506346 الى   اضافه /  استيتش نيو

8 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 236451   وتم 

STITCH NEW ايداعه بتاريخ 14-10-2021 برقم ايداع    12379 الى   اضافه /  استيتش نيو

9 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94020   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-1992 برقم ايداع    7815 الى   اصبح / بين النهرين لتوظيف العمالة المصرية بالداخل و 

الخارج

10 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239404   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2017 برقم ايداع    8786 الى   اصبح / احمد علي محمد علي وشركاه

11 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 249748   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2020 برقم ايداع    11033 الى   اصبح / السيد عبد الحميد محمود محمد و شركاه

12 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57837   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-06-1982 برقم ايداع    5966 الى   اصبح / عمرو مصطفي سلمه و شركاه

13 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 225563   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-09-2012 برقم ايداع    16794 الى   اصبح / عمرو عبد المحسن محمد ياقوت العرش و 

شريكة

14 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 242109   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-05-2018 برقم ايداع    7787 الى   اصبح / حمد عبد الهادي حمد مفتاح و مراجع عبد الهادي 

حمد مفتاح

15 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188995   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-06-2007 برقم ايداع    9826 الى   اصبح / سيجما لتداول الوراق المالية
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16 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 242163   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2018 برقم ايداع    8111 الى   اصبح / وليد شعبان سنوسي و شركاه

17 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137302   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2000 برقم ايداع    11316 الى   اصبح / محمود عبدالموجود وشريكته

18 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 232314   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-2014 برقم ايداع    0 الى   اصبح / عبد العال قطب و شركاه

19 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 240440   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-2017 برقم ايداع    17004 الى   اصبح / محمود عبد النبي احمد و شريكه

20 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 250597   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2021 برقم ايداع    9179 الى   اصبح / محمد ابراهيم مرسي خليل و شركاه

21 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239571   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-07-2017 برقم ايداع    10053 الى   اصبح  حماده راتب علي وشريكه

22 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126030   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-1999 برقم ايداع    1708 الى   اصبح / طارق علي صابر و شريكته

23 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 230360   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-09-2013 برقم ايداع    10383 الى   دعاء سيد يوسف السيد احمد وشركاه

24 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 251342   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    4353 الى   الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه 

والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م

25 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 235583   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-2015 برقم ايداع    14369 الى   اصبح / اكرم سيد عبد اللطيف و شريكه

26 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162066   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-09-2004 برقم ايداع    1115 الى   حسن كامل ابو المجد وشريكه

27 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100276   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-11-1994 برقم ايداع    8753 الى   اصبح / احمد سامي وشريكه

28 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105450   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-1996 برقم ايداع    436 الى   عماد عطية فرج و شركائه
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الشخاص

1 - رامز سعيد عبد الملك غبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38824   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1976 برقم ايداع   776 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1976  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد في 2022/5/29 و المصدق عليه بتاريخ 2022/10/2 من الهيئة العامة للستثمار : قرر 

مجلس ادارة الشركة بالجماع الموافقة علي قبول استقالة السيد المهندس / حسين جلل عبد الوهاب منسي من 

مجلس الدارة و ذلك اعتبارا من تاريخيه

2 - مصطفى عزت حامد السمر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77422   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-1987 برقم ايداع   10367 تم التأشير فى تاريخ 26-12-1987  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/12/27 و المصدق عليها بتاريخ 2023/2/12 تم التي : تجديد 

عضوية مجلس الدارة او اعادة تشكيله لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات ليصبح التشكيل علي النحو التالي :- 1- 

السيد / مصطفي عزت حامد السمر رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 2- الستاذ / احمد عبد العزيز رجب 

عضو مجلس ادارة 3- السادة / شركة امكون جروب ايجيبت عضو مجلس ادارة و يمثلها عضو

3 - هاني فوزي نصيف غالي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

4 - ميشيل نادى نجيب خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

5 - جون طانيوس شحاته لوقا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

6 - ابراهيم موسي ابراهيم موسي قلدس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

7 - جويس هاني فوزي نصيف غالي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

8 - حنان حسين محمد سلمه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

9 - شيري طانيوس شحاته لوقا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

10 - امال ابراهيم عبد ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

11 - رائف فكري فارس ساويرس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

12 - شادي فكري فارس ساويرس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

13 - نادر فكري فارس ساويرس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

14 - رافت هندي منقريوس هندي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

15 - ايمن فايز ابراهيم حنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  
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16 - فكرى فارس  ساويرس مسيحه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

كالتى :-  1ـ يصبح للدكتور / فكرى فارس ساويرس والدكتور / هانى فوزى نصيف مديرين للمستشفى منفردين 

او مجتمعين فى الدارة والشراف الطبى عن المستشفى وكافة صلحيات الدارة امام الجهات الحكومية والغير 

حكومية .   2ـ يحق للسادة الشركاء المتضامنين / هانى فوزى نصيف غالى , رأفت هندى منقريوس هندى , ايمن 

فايز ابراهيم منفردين أو مجتمعين التعامل بأسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ويحق لهم التوقيع على عقود الشراء للصول المملوكة   للشركة وكذلك 

يحق التعامل مع جميع البنوك فى فتح وغلق الحسابات وكذلك يحق لهما اليداع لى مبالغ تكن . و السحب 

والتوقيع على الشيكات ) فى حدود مبلغ خمسون الف جنيها مصرى لغير ( .  وما يزيد عن ذلك سواء سحب او 

التوقيع على الشيكات يكون من حق التوقيع لي من الشريكين مجتمعين معا  كما يحق التوقيع للشركاء الثلثة 

المتضامنين مجتمعين معا فى حق الرهن أو القتراض من البنوك وهم هاني قوزي نصيف , رافت هندي 

منقريوس , ايمن فايز ابراهيم   ل يجوز لحد الشركاء ان ينسحب او يتنازل عن حصته او جزء من حصته في 

الشركة ال بموافقة باقي الشركاء الخرين

17 - ايهاب نصحي سيحه واصف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1988 برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

18 - حنا صابر ابراهيم حنا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80540   وتم ايداعه بتاريخ    1988-10-20 

برقم ايداع   7492 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1988  بــ :  

19 - احمد ابراهيم جاد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69274   وتم ايداعه بتاريخ    1986-03-19 

برقم ايداع   2267 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1989  بــ :  

20 - مينا اشرف مراد سيحه  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    97873   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-1994 برقم ايداع   954 تم التأشير فى تاريخ 02-02-1994  بــ :  تعيينه مدير غير شريك

21 - اشرف مراد سيحه سيدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    97873   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-1994 برقم ايداع   954 تم التأشير فى تاريخ 02-02-1994  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع للسيد/ 

اشرف مراد سيحه سيدين والسيد/ مينا اشرف مراد سيحه مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك الحق في التعامل مع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال والتعامل مع البنوك من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان كل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق في شراء الصول والممتلكات العقاريه وابرام والتوقيع علي العقود والمشارطات وتعيين 

وعزل المديرين ومستخدمي الوكلت ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / اشرف مراد سيحه 

سيدين منفردا الحق في بيع اصول الشركه وعقد القروض والرهونات

22 - عمرو عمر محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24540   وتم ايداعه بتاريخ    1994-07-07 

برقم ايداع   4762 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1994  بــ :  الدقي اعتبارا من 2022/1/2

23 - السيد عباس مسعد نعمان ابو العز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24540   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1994 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1994  بــ :  اعتبارا نمن 2022/1/2

24 - السيد عباس مسعد نعمان ابو العز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24540   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1994 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1994  بــ :  اعتبارا نمن 2022/1/2

73 - عاطف محمد عبد الفتاح محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    238116   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   17088 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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25 - جاسم محمد مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104283   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1995 برقم ايداع   10134 تم التأشير فى تاريخ 15-10-1995  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة رقم 14 المنعقد بتاريخ 28/12/2022 و المصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

25/1/2023  الموافقة على تعيين السيدة / دانة فهد الحمد لعضوية مجلس الدارة كعضو نسائى ثانى و بذلك 

يكون مجلس الدارة مكونا من /  1/ جاسم محمد مصطفى    رئيس مجلس الدارة   غير تنفيذى وممثل جهة 

اعتبارية   2/ محمد عصام محمد   نائب رئيس مجلس الدارة    غير تنفيذى وممثل جهة اعتبارية   3/  مريم على 

عواضة   عضو مجلس ادارة   مستقل غير تنفيذى   4/ دانة فهد الحمد   عضو مجلس ادارة    غير تنفيذى   5/ 

قاسم عبد الحميد سليمان   عضو مجلس الدارة المنتدب   تنفيذى

26 - حنان يحيى احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107867   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-18 

برقم ايداع   7122 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1996  بــ :  

27 - يحى  احمد  السيد  على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    107867   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1996 برقم ايداع   7122 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1996  بــ :  خروج شريك موصى مذكور 

بالعقد-- اصبح ادارة الشركة وحق التوقيع عنها موكله للشريكين المتضامنين , السيد/ يحى احمد السيد , السيد/ 

احمد يحى احمد السيد , منفردين او مجتمعين ولهما حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الرسمية والهلية وجميع 

اعمال البنوك والتصرفات ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون تلك العمال التى تصدر 

عنهما باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير ولهما اوسع الحق فى اى تصرفات قانونية اخرى من 

رهن وبيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة والرهن لدى البنوك.

28 - مصطفى يحى احمد السيد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107867   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1996 برقم ايداع   7122 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1996  بــ :  

29 - محمد يحى احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107867   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-18 

برقم ايداع   7122 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1996  بــ :  

30 - يحيى فرجانى حفنى هنداوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127361   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-1999 برقم ايداع   4670 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1999  بــ :  بموجب محضر مجلس الدارة 

رقم 11 لسنة 2023 في 2023/1/30 :- تفويض السيد / يحي فرجاني حفني - رئيس مجلس الدارة في التوقيع 

علي عقود بيع السيارات المملوكه للجمعية و نقل ملكيتها الي السادة المشترين

31 - محمد باهر عبد الحميد محمد محرز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123498   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1998 برقم ايداع   12128 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  بموجب محضر الجمعية العادية 

المنعقد بتاريخ 2022/12/19 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2023/1/16 قرر الموافقة على :  

انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلث سنوات وتحديد اختصاصاته وذلك على النحو التالي :  1-

الستاذ / علء سعد أبو  الستاذ / محمد باهر عبد الحميد محرز  رئيس مجلس الدارة  - غير تنفيذي   2-

الستاذ / حسن أحمد نوح    عضو مجلس الدارة.   الخير    نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   3-

غير تنفيذي   4- الستاذة / هالة عادل عبد العزيز بسيوني . عضو مجلس الدارة غير تنفيذي. – مستقل   5-

الستاذ / أحمد موسى سيد أحمد . عضو مجلس الدارة – غير تنفيذي – مستقل     وذلك مع البقاء علي كافة 

الصلحيات و السلطات المقررة  لمجلس الدارة والتي تم التأشير بها في السجل التجاري

32 - حسام الدين عمرو محمد محمد الشبكشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138807   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2000 برقم ايداع   14628 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2000  بــ :  

33 - محمود عمرو محمد محمد الشبكشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138807   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2000 برقم ايداع   14628 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2000  بــ :  

34 - عمرو محمد محمد الشبكشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138807   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2000 برقم ايداع   14628 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2000  بــ :  تكون الداره والتوقيع باسم 

الشركه وبمناسبه اعمالها للطرف الول والطرف التالت والرابع مجتمعيين او منفردين
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35 - زهير محمود محمد سارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142680   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2001 برقم ايداع   8587 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2001  بــ :  قرار مجلس الدارة رقم 1 

بجلسته المنعقدة في 22/1/2023 بتعين السيد / زهير محمود محمد ساري رئيس لمجلس إدارة الجمعية التعاونية 

العامة للصلح الزراعي وممثل الجمعية القانوني أمام الغير .  تشكيل هيئة المكتب لمدة خمس سنوات تبدأ من 

السيد / زهير محمود محمد ساري رئيسا لمجلس الدارة .  ب - 22/1/2023 حتي21/1/2028 وهم :  أ -

السيد / ربيع حسن عبد التواب حسن امين الصندوق السيد / هشام محمود سالم أحمد سكرتيرا   ت -

146 - محمد  عبد العال  قطب  احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232314   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   0 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تم التفاق علي ان تكون حق الدارة و 

التوقيع و المثول امام الجهات الحكومية و الغير حكومية و المسئولية للطرف الثالث / محمد عبد العال قط احمد

147 - محمود احمد عبد النبى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    240440   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2017 برقم ايداع   17004 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خروج شريك موصي للوفاه

148 - تامر اسماعيل عبد الفتاح  اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    240440   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2017 برقم ايداع   17004 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

149 - نسرين النقراشي توفيق رهوني  شريك موصى   المقيد برقم قيد    250597   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   9179 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

36 - مصطفي جمال عبدالغفار محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    144564   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2001 برقم ايداع   12966 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2001  بــ :  اصبح بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكان المتضامنين  الشريك/ شكري عيد إبراهيم القمبشاوي  والسيد / مصطفي جمال عبد الغفار محمد  

مجتمعين اومنفردين ولهما  حق التعامل باسم 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 وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق 

التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد أوبالجل وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر على ان تكون العمال التى يقوم بممارستها تحت عنوان الشركة وضمن 

أغراضها.

37 - جورج امين يوسف مرزوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145118   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2002 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2002  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة في 2023/1/10 و المصدق عليها بتاريخ 2023/12/24 من الهيئة العامة للرقابة المالية       

1-عزل السيد صفوت جان نقول المصفى القانونى للشركة   2- تعيين السيد جمال الدين السيد السيد مرسى 

حجازى مصفيا للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 70000 )فقط سبعين ألف جنية مصرى لغير( وتحديد مهامه كالتى : 

بيع أصول الشركة من عقارات ومنقولت بالمزاد العلنى أو بأى طريقة أخرى, استيفاء كل ديون الشركة قبل الغير 

والشركات وسداد الديون المستحقة عليها, جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات, تمثيل الشركة أمام 

القضاء ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية وكل الجهات المعنية الخرى والهيئة العامة للرقابة المالية - مد 

مده التصفيه ثلث سنوات من تاريخ انتهاء المده السابقه
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38 - عبد الفتاح احمد سراج الدين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152036   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2003 برقم ايداع   2608 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقد في 2022/12/24 موثق من وزارة الزراعة و بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة 

محضر الجتماع العاشر المنعقد في 2023/2/7 موثق من وزارة الزراعة تعديل اعضاء مجلس الدارة ومدير 

تعديل راس مال  الجمعية في السجل التجاري الخاص بالجمعية   وافق السادة العضاء بالجماع علي :-      1-

تعديل اعضاء  الجمعية ليصبح 262585 فقط مئتان اثنان وستون الف وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيه  2-

عبد الفتاح احمد سراج الدين  مجلس الدارة ومدير الجمعية في السجل التجاري الخاص بالجمعية كالتالي :  -

احمد يسن محمد ابوهيف - سكرتير  حسام الدين على فهيم - مدير الجمعية  - محمد - رئيس مجلس الدارة  -

ماجد عبد الرازق  عبد  احمد محمد صادق محمد شحاته - امين صندوق مجلس الدارة  - مجلس الدارة  -

سعد ا عبد الكريم  محمد ديدامونى عبد العزيز السيد– عضو مجلس ادارة  - اللطيف جاد – عضو مجلس ادارة  -

محرم  عبد الرحيم احمد عبد الرحيم عبد العال– عضو مجلس ادارة  - يونس عسول– عضو مجلس ادارة  -

بركات  عبد الغفار فتحى عبد الغفار بلتاجى– عضو مجلس ادارة  - ربيع عليوى محمود– عضو مجلس ادارة  -

حامد سليمان  شاهين عبد العزيز شاهين– عضو مجلس ادارة  - عيسى يوسف عيسى– عضو مجلس ادارة  -

إبراهيم عبد الفتاح محمود  هشام على حسن على– عضو مجلس ادارة  - محمد هانى– عضو مجلس ادارة  -

العدوى أبو النجا محمد  أسامة على عبد الموجود على– عضو مجلس ادارة  - عوض – عضو مجلس ادارة  -

احمد رامى عثمان  عبد السيد  غنيوة محمود رجب– عضو مجلس ادارة  - طيور– عضو مجلس ادارة  -

احمد حسن شلقامى حسن–  اشرف مخيمر على محمد– عضو مجلس ادارة  - يعقوب – عضو مجلس ادارة  -

ثروت محمد مصطفى صقر– عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة  -

39 - عمر محمد احمد محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    127680   وتم ايداعه بتاريخ    1999-05-15 

برقم ايداع   5440 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2003  بــ :  تم تعيينه كمدير تنفيذى للشركة -- بموجب محضر 

اجتماع مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 17/01/2023موالمقدم إلي الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 30/01/2023 

والمعتمد من الهيئة العامة للستثماربتاريخ06/02/2023م تم التي:-  * تعديل الصلحيات للشركة لتصبح علي 

النحو التالي:-  يملك كل  من السيد / محمد أحمد محمد خليل – العضو المنتدب , والسيد / عمر محمد أحمد محمد 

خليل, – المدير التنفيذي مجتمعان أو منفردان حق التوقيع علي كافة العقود والتفاقيات والتعامل أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والمصالح والمؤسسات والوزارات 

ومكاتب الشهر العقاري بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع أمام جميع البنوك والمصارف والتوقيع بالسحب واليداع 

والتوقيع علي الشيكات منفردان بدون حدود قصوي, ولهما مجتمعان أو منفردان الحق في فتح وغلق الحسابات 

ولهما الحق في إصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأسمال الشركة المودع بالبنكولهما حق توكيل 

وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر , كما يحق للسيد / محمد أحمد محمد خليل – العضو المنتدب - حق تأسيس 

الشركات والدخول في شركات أخري والمساهمة مع الشركات الخري وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها 

وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ماذكر .
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40 - محمد احمد فؤاد عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86862   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1990 برقم ايداع   5596 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2003  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

تم  العامة العادية المنعقدة في 24/1/2023 و المصدق عليه من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 25/1/2023.  --

السيد / محمد إحمد فؤاد عطية عبد الرحيم  إعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح كالتالي :   -

السيد / عاطف عادل علي عبدالرحيم  27610230103474 رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب .  -

السيد/ عمرو محمد إبراهيم  28010011216499 عضو  26408251302534 عضو مجلس الدارة .  -

السيد/ خالد  السيد/ حسن ذو الفقار نجيب 27410142101951 عضو مجلس الدارة .  - مجلس الدارة .  -

السيدة/ ريم محمد صفوت محمد   حلمي محمد 26302252500256 عضو مجلس الدارة .  -

السيد / إيهاب محمد عبد اللطيف عيسي 28011172103631  2761080104108 عضو مجلس الدارة .  -

تم تحديد إختصاصات مجلس الدارة ليصبح كالتالي :- لرئيس مجلس الدارة والعضو  عضو مجلس لدارة .   --

المنتدب حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذا صناديق الستثمار وكل ذلك 

بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والمباني المملوكة لها والسيارات والمعدات واللت بإسم الشركة ولصالحها ولهما 

أيضا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق الفراج عن رأس مال الشركة لدى البنك ولهما 

حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وحلها وتصفيتها ودمجها والتخارج منها وكذلك التداخل 

والنقسام وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر, ولهما حق في ان يعينا مدير أو عدة مديريين أو 

وكلء مفوضين للشركة وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وكذلك فى  إتخاذ كافة 

إجراءات التقاضي والتصالح فيها وكذلك الحق في القرار والنكار والبراء والجحد في أيا من القضايا التي ترفع 

من أو على الشركة  .
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41 - محمد ماهر محمد علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2003 برقم ايداع   7643 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2006  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة لشركة برايم انفستمنتس لدارة صناديق الستثمار بتاريخ 4/1/2023 والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة 

المالية وافق المجلس على التى :- البند الرابع: ترشيح السيد محمد ماهر محمد علي لرئاسة مجلس الدارة:   وافق 

الحضور بالجماع على تولي السيد/ محمد ماهر محمد علي منصب رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي للشركة.  

كما وافق المجلس بالجماع على تولي السيد/ حسن سمير منصب نائب رئيس مجلس الدارة.  وعليه يصبح تشكيل 

رئيس  مجلس الدارة كما يلي:  تشكيل مجلس الدارة قبل التعديل:  السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي  

نائب رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي  الستاذة/  مجلس الدارة - غير تنفيذي  السيد / محمد ماهر محمد على

عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل  عن شركة برايم  غادة عبد الرؤوف محمد القاضي 

عضو مجلس الدارة -  القابضة للستثمارات المالية - تنفيذي  السيد / مصطفي عبد المنعم حسن الحيوان   

عضو مجلس الدارة - مستقل  تشكيل مجلس الدارة بعد التعديل:    مستقل  السيد/  محمد صلح الدين محمد عثمان

نائب  رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي  السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد السيد / محمد ماهر محمد على

رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية – غير تنفيذي  الستاذة/ غادة عبد 

عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل  عن شركة برايم القابضة  الرؤوف محمد القاضي 

عضو مجلس الدارة - مستقل   للستثمارات المالية - تنفيذي  السيد / مصطفي عبد المنعم حسن الحيوان   

عضو مجلس الدارة - مستقل  على ان يتم العرض على اول جمعية  السيد/  محمد صلح الدين محمد عثمان

عامة عادية للشركة للعتماد  البند الخامس: اعتماد صلحيات التوقيع:  وافق المجلس على اضافة صلحيات 

التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة للتوقيع على معاملتها على 

النحو التالي:  أول: يتم بشكل أساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين على جميع حسابات الشركة بالبنوك 

كالتي.  ثانيا : تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة إلى توقيع فئة )أ( وتوقيع فئة )ب(.  ثالثا : تكون 

صلحيات التوقيع لتوقيعين في الفئة )أ( بدون حد أقصى على جميع المعاملت.  رابعا : تكون صلحيات التوقيع 

لتوقيعين أحدهما فئة )أ( والخر فئة )ب( مجتمعين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت 

الجنبية.  خامسا : ل تمنح أي صلحية مالية لتوقيعين معا  من الفئة )ب(.  سادسا : تحدد توقيعات الفئة )أ( لكل من 

الستاذ/ حسن سمير محمد سعيد فريد -  نائب رئيس مجلس الدارة                  والستاذ/ محمد سعد زغلول 

بنداري – المدير المالي للمجموعة, والستاذة/ غادة عبد الرؤوف محمد القاضي - عضو مجلس الدارة المنتدب 

والرئيس التنفيذى, والستاذ/ أمجد مصطفى أحمد مصطفى فريجه – رئيس قطاع العمليات والسيد / احمد فؤاد 

محمد عبد الحليم.  سابعا : تحدد توقيعات الفئة )ب( للستاذ/ احمد عبد المحسن احمد محمد على أن يكون توقيع الفئة 

)ب( مجتمعا  مع أحد السادة المذكورين سلفا  من الفئة )أ( وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها 

بالعملت الجنبية  ثامنا : وللسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب الرئيس 

التنفيذي والسيد/ المدير المالى والسيد/ مدير عام الشركة القابضة مجتمعين الحق في التوقيع على معاملت الشركة 

وعقود القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع في المجمل على جميع عقود التسهيلت الئتمانية وخطابات 

الضمان وفتح اعتمادات مستنديه والتوقيع على عقود التأجير وذلك بعد موافقة مجلس الدارة.  تاسعا : للسيد/ نائب 

رئيس مجلس الدارة والسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب الرئيس التنفيذي مجتمعين او منفردين الحق في تمثيل 

الشركة في شراء وبيع اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك, 

وذلك بعد موافقة مجلس الدارة.  عاشرا : للسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب 

الرئيس التنفيذي مجتمعين الحق في جميع اعمال الدارة منها على سبيل المثال ل الحصر التوقيع على عقود العمل 

وما يرتبط بها من مكافئات ومزايا للعاملين وعقود اليجار وعقود التسويق وعقود الصيانة.. الخ ولهم الحق في 

تفويض الغير في ذلك.  الحادي عشر: تحدد صلحيات التوقيع على معاملت صناديق الستثمار ومحافظ الوراق 

المالية والصناديق الخاصة التي تقوم الشركة بإدارتها مع البنوك بتوقيع ثنائي مجتمعين لكل من 1- الستاذ/ حسن 

سمير محمد سعيد فريد                 2- الستاذة/ غادة عبد الرؤوف محمد القاضي 3- الستاذ/ أمجد مصطفي أحمد 

مصطفي فريجه 4- الستاذ/ احمد فؤاد محمد عبد الحليم 5- الستاذ/ محمد محمود مصطفى عثمان.  الثاني عشر: 

وللسيد / نائب رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة المنتدب الرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين التوقيع 
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عن الشركة على جميع المستندات الخاصة بالمناقصات والممارسات وعقود إدارة محافظ الوراق المالية وصناديق 

الستثمار والصناديق الخاصة ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في تفويض الغير في ذلك.

42 - شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2003 برقم ايداع   7643 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2006  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

43 - حسن سمير محمد سعيد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2003 برقم ايداع   7643 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2006  بــ :  تم انضمامه كعضو مجلس ممثل 

عن شركة برايم القابضة

44 - وليد محمد حسين عبد النبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    184232   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2006 برقم ايداع   20861 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2006  بــ :  اضافة حق القتراض من 

البنوك يكون للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين و يكون القتراض باسم الشركة و ترتب اللتزمات طويله 

الجل علي الشركة

45 - عيده  عبد الرحمن محمود  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    190064   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2008 برقم ايداع   510 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2008  بــ :  خرجت للوفاه

46 - عمروزيدان عبد الحميد زيدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186113   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2007 برقم ايداع   3229 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2008  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

إدارة بتاريخ 25 / 12 / 2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة   بتاريخ  29  /    1   / 

2023  تم التى :-   إضافة صلحيات الى رئيس مجلس الدارة :  الموافقة على تفويض رئيس مجلس الدارة 

بالتوقيع على عقود وخدمة البيع بالجل على ان تبقى كافة الصلحيات والختصاصات كما هى واردة بالسجل 

التجارى .

47 - محمد فتحى احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202902   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2010 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  محمد فتحى محمد احمد رئيس 

مجلس الدارة )غير تنفيذى(  جرجس عوض عبدا عوض عضو مجلس الدارة المنتدب )تنفيذى(  كريمه مظهر 

كامل عبدالمقصود )غير تنفيذى (  محمد عاطف عثمان )غير تنفيذى مستقل(  رهام احمد على عبده الحديرى )من 

ذوى الخبرة - غير تنفيذى مستقل(
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48 - احمد عبد اللطيف فضل عبد المقصود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    204094   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2010 برقم ايداع   11784 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  بموجب  محضر 

اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد فى 7/2/2023 والمصدق عليه بتاريخ 15/2/2023 تم التى :- تعديل 

صلحيات التوقيع بالسجل التجاري    قرر المجلس  تعديل صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري ليحل 

محلها صلحيات التوقيع أدناه:    أول: تمثيل الشركة  يمثل الشركة  الستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر – 

الرئيس التنفيذي لشركة سي آى كابيتال القابضة للستثمارات المالية والستاذ/ أحمد عبداللطيف فضل – رئيس 

مجلس الدارة  – والستاذ / عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر – نائب رئيس مجلس الدارة– والستاذ / شهير 

فؤاد فضل ا حصني – العضو المنتدب منفردين في التوقيع بأسم الشركة وبالنيابة عنها والتعامل بأسمها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية 

والشهر العقاري والضرائب ومأمورياتها والمحافظات وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة 

الجمارك والمرور ونيابات المرور وتعيين المثمنين والخبراء, وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور المختلفه 

والتعامل معها لنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة وفى إستلم وتسليم الرخص واللوحات وكذلك 

التعامل مع نيابات المرور وفى إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية سيارات الشركة والتوقيع على عقود بيع تلك 

السيارات وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى وإدارات المرور المعنية وكذلك أمام جميع شركات المرافق )

الكهرباء, الغاز, التليفون, الشركة المصرية للتصالت, المياه والصرف الصحي, شركات الهاتف المحمول 

وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات, ويجوز لهم 

تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يرونه من العاملين بالشركة أو بشركة سى آي كابيتال القابضه للستثمارات 

المالية ش.م.م , ولكل من الستاذ/ أحمد عبداللطيف فضل والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر والستاذ / 

شهير فؤاد فضل ا حصني منفردين توكيل المحامين والتوقيع على التوكيلت أمام الشهر العقاري وتعديلها 

وإلغائها.    ثانيا : الموارد البشرية والعاملين   يكون للستاذ/ محمد هشام  جمال الدين علي رئيس إدارة الموارد 

البشرية  بشركة سي أي كابيتال القابضة للستثمارات المالية صلحية التوقيع  منفردا على كل ما يخص أمور 

الموارد البشرية وتمثيل شركة التجاري الدولي للسمسرة في الوراق المالية  أمام مكاتب العمل والتأمينات 

الجتماعية والتأمين الصحى والتوقيع على عقود العمل ومفردات الجور وكذلك صلحية التوقيع على حساب 

أجور العاملين بالشركة لدى البنوك.  ثالثا  : صلحيات فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلت البنكية 

وتوقيع المستندات  فئة )أ(   : الستاذ/ أحمد عبداللطيف فضل  والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر 

والستاذ / شهير فؤاد فضل ا حصني والستاذ / وليد علء الدين عبدالقادر.  فئة )ب(:  الستاذة / إيمان محمد 

فتح وغلق الحسابات المصرفية لدى البنوك  سمير النصاري والستاذ/ محمود محمد عبد العزيز عبدالوهاب.  1-

العاملة في مصر وخارجها والتوقيع على مستندات فتح الحساب بأسم الشركة واليداع في هذه الحسابات واستخراج 

الشهادات يكون بتوقيع لي من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )أ( مع توقيع لي من السادة المذكور أسماؤهم في 

الحصول على القروض والتسهيلت المصرفية من البنوك وشركة سي آي كابيتال  الفئة)ب( مجتمعين .   2-

القابضة للستثمارات المالية لصالح الشركة والتوقيع بأسمها وبالنيابة عنها على عقود القروض وتقديم  الضمانات 

يكون بتوقيع أى من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )أ( مع توقيع أى من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )ب( 

مجتمعين.   رابعا : صلحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك   فئة )أ(: الستاذ / أحمد عبداللطيف فضل 

, الستاذ / عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر , الستاذ / شهير فؤاد فضل ا حصني , الستاذ / وليد علء الدين 

عبدالقادر.  فئة )ب(: الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري – المدير المالي بشركة سي آى كابيتال القابضة 

للستثمارات المالية , الستاذ / محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب – مدير الحسابات بشركة سي آى كابيتال 

القابضة للستثمارات المالية ,الستاذة/ إيمان محمود معوض محمود - مدير إدارة العمليات ,الستاذ/ حاتم عبد 

العزيز السيد أحمد - محاسب أول , الستاذ/ خالد أحمد مصطفى أبو العل - رئيس قسم الرقابة على العمليات 

والستاذ/ محمد أحمد محمد عزب-  رئيس قسم بإدارة التسويات والستاذ/ محمود صالح عبد العزيز العوضي-  

سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بدون حد أقصى لي إثنين  مدير إدارة التسويات المالية.    1-

مجتمعين من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( , على أن يكون أحدهما الستاذ / أحمد عبداللطيف فضل أو  الستاذ / 
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سلطة التوقيع  شهير فؤاد فضل ا حصني للمبالغ التي تزيد عن سبعمائه وخمسون مليون جنيه مصري.   2-

على حسابات الشركة بحد أقصى سبعمائة وخمسون مليون جنية مصري لي توقيع من توقيعات السادة الوارد 

ذكرهم بالفئة )أ( بالضافة لي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( شرط أل يجتمع توقيع: الستاذ/ 

وليد علء الدين عبد القادر مع أيا  من الستاذ/ حاتم عبد العزيز السيد أحمد أو الستاذ/ محمود صالح عبد العزيز 

العوضي أو الستاذ/ محمد أحمد محمد عزب أو الستاذة / إيمان محمود معوض محمود أو الستاذ / خالد أحمد 

سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى 30 مليون جنية مصري لي  مصطفى أبوالعل.   3-

توقيعين من توقيعات السادة المذكورين في الفئة )ب( على أن يكون أحدهما توقيع الستاذة/ إيمان محمود معوض 

محمود - مدير إدارة العمليات أو توقيع الستاذ/ خالد أحمد مصطفى أبو العل - رئيس قسم الرقابة على العمليات.   

شراء وبيع أذون الخزانة وربط وتسييل الودائع والتحويل بين حسابات الشركة المختلفة بدون حد أقصى  -4

بتوقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مع توقيع من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين.

49 - يوسف حسين يوسف حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    205811   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2010 برقم ايداع   16273 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2010  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

50 - وفاء بقلي امين احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205811   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-07 

برقم ايداع   16273 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2010  بــ :  
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51 - شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123131   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-1998 برقم ايداع   11294 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2010  بــ :  بموجب محضر اجتماع ادارة 

شركة برايم كابيتال لترويج و تغطية الكتتابات بتاريخ 2023/1/4 و المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية 

بتاريخ 2023/1/29 وافق مجلس الدارة علي التي البند الثاني: عرض الستقالة المقدمة من السيد رئيس مجلس 

الدارة من عضوية مجلس إدارة الشركة:  تقدم السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي باستقالته من رئاسة 

مجلس الدارة وعضوية مجلس الدارة اعتبارا من 01/01/2023 وتمت الموافقة وقبول الستقالة من أعضاء 

مجلس الدارة بالجماع  البند الثالث: ترشيح السيد محمد ماهر محمد علي لرئاسة مجلس الدارة:   وافق الحضور 

بالجماع على تولي السيد/ محمد ماهر محمد علي منصب رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي للشركة.  كما وافق 

المجلس بالجماع على تولي السيد/ حسن سمير منصب نائب رئيس مجلس الدارة غير تنفيذى.  وعليه يصبح 

رئيس  تشكيل مجلس الدارة كما يلي:  التشكيل قبل التعديل:   السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي  

نائب رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي   السيد/  مجلس الدارة - غير تنفيذي   السيد / محمد ماهر محمد على

عضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي ممثل عن شركة برايم القابضة  محمد حسين محمد عبد الحليم محمود

عضو مجلس الدارة المنتدب لشئون الندماج  للستثمارات المالية - تنفيذي   السيد/ شريف عادل زكي بلبل

والستحواذ ممثل عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية - تنفيذي   السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد    

عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية – غير تنفيذي   السيد / مصطفي عبد 

عضو مجلس  عضو مجلس الدارة -  مستقل   السيد/ ياسمين احمد عوض موافى المنعم حسن الحيوان 

رئيس مجلس الدارة – غير  الدارة  – مستقل      التشكيل بعد التعديل:   السيد / محمد ماهر محمد على

نائب رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة برايم القابضة  تنفيذي  السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد    

عضو مجلس الدارة والرئيس  للستثمارات المالية – غير تنفيذي  السيد/ محمد حسين محمد عبد الحليم محمود

عضو  التنفيذي ممثل عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية - تنفيذي  السيد/ شريف عادل زكي بلبل

مجلس الدارة المنتدب لشئون الندماج والستحواذ ممثل عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية – تنفيذي  

عضو مجلس الدارة - مستقل  السيد/ ياسمين احمد عوض موافى   السيد / مصطفي عبد المنعم حسن الحيوان 

عضو مجلس الدارة – مستقل  على ان يتم العرض على اول جمعية عادية للعتماد.  البند الرابع: اعتماد 

صلحيات التوقيع:  وافق المجلس على اضافة صلحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد 

المفوضين بالتوقيع عن الشركة للتوقيع على معاملتها على النحو التالي:  أول: يتم بشكل أساسي تطبيق نظام 

التوقيع الثنائي مجتمعين على جميع حسابات الشركة بالبنوك كالتي.  ثانيا : تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن 

الشركة إلى توقيع فئة )أ( وتوقيع فئة )ب(.  ثالثا : تكون صلحيات التوقيع لتوقيعين في الفئة )أ( بدون حد أقصى 

على جميع المعاملت.  رابعا : تكون صلحيات التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة )أ( والخر فئة )ب( مجتمعين بحد 

أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية.  خامسا : ل تمنح أي صلحية مالية لتوقيعين 

معا  من الفئة )ب(.  سادسا : تحدد توقيعات الفئة )أ( لكل من الستاذ/ حسن سمير محمد سعيد فريد - نائب رئيس 

مجلس الدارة         والستاذ/ محمد سعد زغلول بنداري – المدير المالي للمجموعة الستاذ/ محمد حسين محمد 

عبد الحليم محمود – الرئيس التنفيذي للشركة, والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحليم, والسيد / إيهاب محمود محمد 

خليل صبحي.  سابعا : تحدد توقيعات الفئة )ب( لكل من الستاذ/ احمد عبد المحسن احمد محمد والستاذ / ايمن 

محمود احمد محمود, على أن يكون توقيع الفئة )ب( مجتمعا  مع أحد السادة المذكورين سلفا  من الفئة )أ( وذلك بحد 

أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملت الجنبية  ثامنا : وللسيد نائب رئيس مجلس الدارة والسيد الرئيس 

التنفيذي والسيد/ المدير المالى والسيد/ المدير العام للشركة القابضة مجتمعين الحق في التوقيع على معاملت 

الشركة وعقود القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع في المجمل على جميع عقود التسهيلت الئتمانية 

وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستنديه والتوقيع على عقود التأجير بعد موافقة مجلس الدارة.  تاسعا : للسيد/ 

نائب رئيس مجلس الدارة والسيد /الرئيس التنفيذي مجتمعين او منفردين الحق في تمثيل الشركة في شراء وبيع 

اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك, وذلك بعد موافقة مجلس 

الدارة.  عاشرا : للسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ الرئيس التنفيذي مجتمعين الحق في جميع اعمال 

الدارة منها على سبيل المثال ل الحصر التوقيع على عقود العمل وما يرتبط بها من مكافات ومزايا للعاملين وعقود 
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اليجار وعقود التسويق وعقود الصيانة.. الخ ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك.

52 - محمود هشام سمير احمد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146976   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2002 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  

53 - مصطفي هشام سمير احمد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146976   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2002 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  

54 - هشام سمير احمد يوسف ناصر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    146976   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2002 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  اصبح بند الدارة وحق التوقيع 

علي أن يكون حق الدارة والتوقيع للشريك الول المتضامن المهندس/ هشام سمير احمد يوسف, الشريك الثالث 

المتضامن المهندس / عزيز شكري عزيز فرج  ولكل من الشريكين المتضامنين الول والثالث حق الدارة 

والتوقيع مجتمعين او منفردين و من ينوب عنهم قانونا , ولهم الحق في كافة الصلحيات في ادارة الشركة 

وتصريف  شئونها لتحقيق اهدافها الساسية والغرض من انشائها وكذلك التعامل مع كافة الجهات الرسمية 

والحكومية والغير حكومية والخاصة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وايضا لهم حق التوقيع امام السجل التجاري والعلمات 

التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للصادرات والواردات والتوقيع علي عقود تعديل الشركة امام الشهر 

العقاري ولهم حق تفويض  او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

55 - محمد صلح على حربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77464   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1987 برقم ايداع   10464 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2011  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة فى 17/12/2022 والمعتمدة بتاريخ 12/1/2023 تم التى :- أول/  تجديد مدة مجلس 

الدارة الى مدة أخرى  .  ثتنيا/ يكون لكل  من السيد/ محمد صلح على حربي } رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب { والسيد/ عمر محمد صلح على حربي " عضو مجلس الدارة  " مجتمعيين أو منفردين حق الدارة 

والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها  وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها باسم الشركة ولصالحها ولهما 

حق توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع على جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات 

بكافة أنواعها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعيين أو منفردين.

56 - عبدالعزيز احمد اسماعيل  الغزالي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    212353   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2011 برقم ايداع   9165 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2011  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن  - وتم تعيينه مديرا لمبيعات الشركه ويمثلها في التوقيع علي العقود البيع التي تبرمها الشركه مع الغير

57 - احمد مسعد بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    216136   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2011 برقم 

ايداع   18373 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2011  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع مو كله الي الشريك 

الول منفردا السيد / احمد مسعد بخيت و له حق القتراض و الرهن و البيع و التمثيل منفردا عن جميع الشركاء 

امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية و التعامل مع البنوك منفردا

58 - احمد محمد فتحى اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114822   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1997 برقم ايداع   8750 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة المنعقدة بجلسة 2023/1/5 و المعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 2023/2/7 تم 

التي :تجديد مدة عضوية مجلس الدارة بذات تشكيله الحالي وذلك لمدة ثلث سنوات تبدأ من 1/1/2023 وتنتهي 

في 31/12/2025 مع البقاء علي كافة السلطات والصلحيات المدرجة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.
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59 - حسام الدين عادل محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229137   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2013 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2013  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي 

لشريك متضامن--له حق الدارة و التوقيع منفردا وله حق البيع و الشراء و توكيل الغير و التعامل مع البنوك في 

فتح الحسابات و اليداع و السحب و خطابات الضمان و القتراض و الرهن

60 - امينه محمود مصطفي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    230648   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   12081 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2013  بــ :  خروج شريك موصي

61 - منال محمود لطفي محمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    230648   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   12081 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2013  بــ :  دخول شريك موصي

62 - امينة عبدالمجيد حسين عبدالمجيد عفيفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86267   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1990 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  

63 - عبداللطيف محمود محمد احمد غراب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86267   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1990 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  خرج للوفاة

64 - رضا عبداللطيف محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86267   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1990 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  

65 - يارا عبداللطيف محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86267   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1990 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  

66 - ندي عبداللطيف محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86267   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1990 برقم ايداع   4092 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  

67 - شادى السيد ابراهيم عبد الوهاب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    202515   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2010 برقم ايداع   8170 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع: 

ليصبح للشريكين المتضامنين الول والثانى ولهما" مجتمعين أو منفردين" اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة 

واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والغير حكومية,وتمثيل الشركة امام جميع البنوك والقيام بكافة العمال 

المصرفية والمعاملت البنكية بما فيها التوقيع الصالح للتصديق بصحة التوقيعات البنكية المعتمد من كافة البنوك 

والتوقيع على الشيكات والتحويلت والتنازل وقبول التنازل عن الشحنات الصادرة والواردة وأى تعامل بنكى أخر, 

ويجوز توكيل الغير وتفويضه للقيام بكل او بعض هذه العمال.   على أن يكون للشريكين مجتمعين حق الرهن 

والقتراض والتصرف فى ممتلكات الشركة العقارية والمنقولة والسيارات والتصرف فى الحصص والتنازل عنها 

للغير وترتيب اى حق عليها.

68 - طاهر السيد ابراهيم كشك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    193289   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   6450 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2016  بــ :  اصبح ادارة الشركة و التوقيع 

عنها للثلث شركاء المتضامنين - طاهر السيد ابراهيم كشك - غادة طاهر السيد ابراهيم - احمد طاهر السيد 

ابراهيم و ذلك منفردين-- اليداع و السحب من البنوك و القتراض و الرهن و التنازل و بيع اصول الشركة الثابتة 

و المنقولة و بيع السيارات للطرف الول / طاهر السيد ابراهيم كشك منفردا

69 - احمد طاهر السيد ابراهيم كشك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    193289   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   6450 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2016  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

74 - وائل وحيد عباس احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    238116   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-13 

برقم ايداع   17088 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع للطرف الول / 

وائل وحيد عباس منفردا و له كافة الصلحيات في تمثيل الشركة لدي كافة الجهات الحكومية و القطاعين العام و 

الخاص و الستثماري و البنوك و له ان يوكل او يفوض من يشاء في كل او بعض مما ذكر

75 - احمد محمد صلح الدين احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    238707   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2017 برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2017  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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76 - شيماء محمد عبدالرحمن شاهين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    238707   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2017 برقم ايداع   3411 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2017  بــ :  

77 - احمد محمد عبد الظاهر على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194000   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   8175 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2017  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

ليصبح كالتي )يكون للشركاء المتضامنين الثلثة احمد محمد عبدالظاهر واسامة عبدالعليم احمد وسيد صابر 

محمود حق الدارة والتوقيع علي جميع ما يتعلق بالشركهمن النواحي المالية والدارية والتعاقدية مثل فتح 

الحسابات بالبنوك والسحب واليداع والتعاقد مع الجهات الحكومية وغير الحكومية يكون حق التوقيع للشركاء 

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون تلك العمال في صالح الشركة ونفعها وضمن اغراضها. اما ما يتعلق بفسخ 

الشركة وتصفيتها او ببيع اصول الشركة ورهنها والقتراض من البنوك بضمان الشركة او اصولها فيكون حق 

الدارة والتوقيع في تلك الحالت لجميع الشركاء مجتمعين غير منفردين.

78 - سيد صابر محمود علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    194000   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   8175 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2017  بــ :  

79 - مصطفي صابر محمود علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194000   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   8175 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2017  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

80 - احمد محمد سعد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    240449   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-08 

برقم ايداع   17063 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2017  بــ :  دخول 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد 

وخروج 4 شركاء موصيين مذكورين بالعقد

81 - حسن على حسن موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    227884   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   21788 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  خروج شريك موصي ودخول 

شريك موصي مذكورين بالعقد

82 - احمد محمود احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46418   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-08 

برقم ايداع   4088 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

83 - حسن عبدالمنعم حسن الحيوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242680   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   117081 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  تم تعدديله الي عضو مجلس 

ادارة
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70 - محمد ماهر محمد علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114549   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-1997 برقم ايداع   8284 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة شركة برايم لتداول الوراق المالية بتاريخ 2023/1/4 و المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

2023/1/29 وافق مجلس الدارة علي التي البند الول: تقديم السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي باستقالته 

من عضوية مجلس الدارة ومنصب نائب رئيس المجلس:  تقدم السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي من 

باستقالته من عضوية مجلس الدارة ومنصب نائب رئيس المجلس  ووافق الحضور بالجماع على طلب قبول 

الستقالة.  البند الثاني: ترشيح السيد حسن سمير محمد سعيد فريد لمنصب نائب رئيس مجلس الدارة:  وافق 

الحضور بالجماع على تولي السيد/ حسن سمير منصب نائب رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي للشركة.  البند 

رئيس مجلس  الثالث: اعادة تشكيل مجلس الدارة:  التشكيل قبل التعديل:     السيد /  محمد ماهر محمد على

نائب رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي     الدارة - غير تنفيذي    السيد /  شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي  

عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل  عن شركة  السيد/ شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي 

عضو مجلس الدارة  برايم القابضة للستثمارات المالية - تنفيذي     السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد    

ممثل  عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية – غير تنفيذي     السيد / مصطفي عبد المنعم حسن الحيوان     

  عضو مجلس الدارة - مستقل     السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر  عضو مجلس الدارة - مستقل     الستاذة 

/ شاهيناز نبيل امين فودة  عضو مجلس الدارة – مستقل      التشكيل بعد التعديل:     السيد /  محمد 

نائب رئيس  ماهر محمد على  رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي   السيد /  حسن سمير محمد سعيد فريد    

عضو مجلس الدارة المنتدب  مجلس الدارة - غير تنفيذي   السيد/ شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي 

والرئيس التنفيذي ممثل  عن شركة برايم القابضة للستثمارات المالية - تنفيذي  السيد / مصطفي عبد المنعم حسن 

عضو مجلس الدارة - مستقل  الستاذة  عضو مجلس الدارة - مستقل  السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر الحيوان   

عضو مجلس الدارة – مستقل  البند الرابع: اعتماد صلحيات التوقيع:  وافق  / شاهيناز نبيل امين فودة

المجلس على اضافة صلحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة 

للتوقيع على معاملتها بالبنوك على النحو التالي:  أول: يتم بشكل أساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين 

على جميع حسابات الشركة بالبنوك.  ثانيا : تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة إلى توقيع فئة )أ( 

وتوقيع فئة )ب(.  ثالثا : تكون صلحيات التوقيع لتوقيعين في الفئة )أ( بدون حد أقصى.  رابعا : تكون صلحيات 

التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة )أ( والخر فئة )ب( مجتمعين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها 

بالعملت الجنبية.  خامسا : ل تمنح أي صلحية مالية لتوقيعين معا  من الفئة )ب(.  سادسا : تحدد توقيعات الفئة )أ( 

لكل من الستاذ/ حسن سمير محمد سعيد فريد -  نائب رئيس مجلس الدارة والستاذ/ شوكت عبد العزيز عبد 

الجليل المراغي - عضو مجلس الدارة المنتدب, والستاذ/ إيهاب محمود محمد خليل صبحي مدير مالي الشركة – 

والستاذ/ ماجد جلل امين عطية – مدير عمليات الشركة, والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحليم.  سابعا : تحدد 

توقيعات الفئة )ب( للستاذ/ احمد عبد المحسن احمد محمد والستاذ / ايمن محمود احمد محمود, على أن يكون 

توقيع الفئة )ب( مجتمعا  مع أحد السادة المذكورين سلفا  من الفئة )أ( وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما 

يعادلها بالعملت الجنبية.  ثامنا : وللسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والسيد /عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد 

/ المدير المالى والسيد/ المدير العام للشركة القابضة مجتمعين الحق في التوقيع على معاملت الشركة وعقود 

القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع في المجمل على جميع عقود التسهيلت الئتمانية وخطابات الضمان 

وفتح اعتمادات مستنديه والتوقيع على عقود التأجير وذلك بعد موافقة مجلس الدارة.  تاسعا : للسيد/ نائب رئيس 

مجلس الدارة والسيد /عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في تمثيل الشركة فى شراء وبيع 

اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف بعد موافقة مجلس الدارة ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك.  

عاشرا : للسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين الحق في جميع اعمال 

الدارة منها على سبيل المثال ل الحصر التوقيع على عقود العمل وما يرتبط بها من مكافات ومزايا للعاملين وعقود 

اليجار.. الخ ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك.

71 - محمد وائل وحيد عباس  شريك بالعمل   المقيد برقم قيد    238116   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-13 

برقم ايداع   17088 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  
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72 - ادم وائل وحيد عباس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    238116   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-13 

برقم ايداع   17088 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  

84 - حسن صدقى حسن عبد النعيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    242885   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2018 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  اصبح حق الدارة وحق التوقيع 

عن الشركة يحق للشركاء حسن صدقي حسن عبد النعيم وعلء الدين عبد الوهاب محمد مجتمعين او منفردين 

وتمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وليس لهما الحق في البيع أو 

التصرف بأي من ممتلكات الشركة او ما يخصها من علمات تجارية ورخص أو اي أصل من أصول الشركة أو 

رهن او اقتراض باسم الشركة إل بحضور السيد / حسن صدقي حسن والسيد / علء الدين عبد الوهاب والسيد / 

كامل فتحي طه محمد مجتمعين وللسيد / حسن صدقي حسن عبد النعيم والسيد / علء الدين عبد الوهاب محمد 

مجتمعين او منفردين لهما كافة السلطات لدارة الشركة وتمثيلها أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والضرائب 

والجمارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العمة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات وكافة 

الوزارات والهيئات ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز 

والشركة المصرية للتصالت والتوقيع على كافة العقود والتفاقيات الصادرة من الشركة او لصالحها سواء كانت 

ابتدائية او نهائية وتمثيل الشركة أمام كافة البنوك والمصارف والهيئة القومية للبريد ) البريد المصري ( والسحب 

واليداع من حسابات الشركة وإصدار الشيكات وتحصيلها وطلب التسهيلت الئتمانية والقروض والتوقيع على 

عقود الشركة ولصالحها امام الشهر العقاري والتوثيق ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

85 - هانزاده محسن محمود لطيف نسيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191037   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2008 برقم ايداع   7219 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الداره المنعقد في 2022/12/18 والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 2023/1/17 يؤشر بالتي :-

86 - حمدي ابراهيم محمد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    244581   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   17727 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

اداره الجمعيه التعاونيه المنعقده فى 16/3/2022 تم الموافقه على تشكيل هيئه المكتب و توزيع الختصاصات 

السيد/ حمدى ابراهيم محمد بدر رئيس مجلس الداره  و السيد / محمد زغلول فرغلى امين الصندوق و السيد / 

حسين محمود حسين سكرتير و السيد ياسر محمود عبد الله عضو وتم اختيار من لهم حق التوقيع على الشيكات و 

اذونات الصرف وهم / السيد / حمدى ابراهيم محمد بدر رئيس مجلس الداره و السيد / محمد زغلول فرغلى امين 

الصندوق وتم اعتماد تشكيل هذا مجلس اداره الجمعيه بناء على تاشيره مدريه تموين الجيزه على ان تنتهى المده 

القانونيه للمجلس فى 17/2/2024

87 - اسماء محمد محمدى متولى  مدير مالى   المقيد برقم قيد    244774   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-06 

برقم ايداع   18389 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2018  بــ :  

88 - ايهاب احمد كمال شوقى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    244774   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2018 برقم ايداع   18389 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2018  بــ :  اول : خروج  السيد/ محمد 

عبدالرحمن يوسف عبد المولي بصفته المدير المالي   --          اعاده انتخاب مجلس الداره عن الفترة 

8-1-2023 حتي 8-1-2026  قبول استقاله السيد/ الحمد محمد هيثم الخياط-من عضويه مجلس الداره وترشيح 

الستاذه/لرا احمد عبدالتواب سليمان والتشكيل كالتي :-  1- ايهاب احمد شوقي عبد الرحمن  رئيس مجلس 

الداره   2- ايمن صابر احمد عبد المقصود المكاوي نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب   3- هاني عبد 

الحميد سعيد محروس عضو مجلس اداره ممثل عن المصرف المتحد   4- ياسين محمد ياسين الكاتب عضومجلس 

اداره غير تنفيذي   5- عمرو فوزي احمد محمد عامر عضو مجلس اداره غير تنفيذي   6- سلمي افضل عبد 

التواب سليم عضو مجلس اداره غير تنفيذي   7- لرا احمد عبد التواب سليمان عضو مجلس اداره غير تنفيذي

89 - سلمى افضل عبدالتواب سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    244774   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2018 برقم ايداع   18389 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2018  بــ :  تم تعيينه عضو مجلس ادارة 

غير تنفيذى
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90 - شريف طلعت يوسف احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع علي 

تفويض كل من الستاذ / شريف طلعت يوسف احمد عضو مجلس الدارة التنفيذي و الستاذ / محمد ثابت عبد 

الحفيظ جاد محمد المدير المالي و الستاذ / محمود عبد المالك متولي قاسم مدير عمليات المكتب الخلفي مجتمعين 

في سحب و ايداع المبالغالتي ل تتجاوز ثلثة مليين جنيه مصري او ما يعادلها من العملت الجنبية من كافة 

البنوك و في اعطاء اية تعليمات تتعلق بتعاملت الشركة امام كافة البنوك

91 - شيرين محمد جمال احمد شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    246172   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2019 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2019  بــ :  تم تعينها كعضو مجلس ادارة ) 

غير تنفيذي- مستقل(

92 - كريم عصام عبد الستار محمد ابراهيم الدسوقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246611   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-05-2019 برقم ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2019  بــ :  خرج واستلم كافه 

حقوقه

144 - ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج و استلم كافة حقوقه

145 - هبه صلح عبد الرحيم فرغل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

93 - سيد شعبان ابوالوفا اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246611   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2019 برقم ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية وحق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة إشكالهم والفراد للشريك المتضامن / محمد سمير محمد محمود  

منفردا وله فى ذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

ذلك بإسم الشركه وكذلك بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وبكافة كل ما سبق بأسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

94 - احمد زكريا عبدالنبى جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    246711   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   7711 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  

95 - محمد محمد ناصر الدين ابراهيم يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246711   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   7711 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  اتفق اطراف هدا العقد على ان 

تكون ادارة اعمال الشركة والتوقيع عنها للسيد -  محمد محمد ناصر الدين ابراهيم يوسف ) الطرف الول – 

شريك متضامن ( منفردا كما يجوز له منفردا تعيين مدير فنى وادارى للشركة يكون من احد الشركاء او يكون من 

ذو الخبرة فى مجال  ونشاط الشركة  كما اتفق اطراف هذا العقد على ان يكون لى من الشركاء المتضامنون 

مجتمعين او منفردين لهم الحق فى التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اسكالهم وكدلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك  وان 

يكون الشركاء مجتمعين فقط حق التوقيع  على عقود الشراء والرهن وبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات وكافة الصول الخرى
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96 - نيفين رياض عبد المجيد القباج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250834   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2022 برقم ايداع   2919 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  وافق مجلس الدارة على تعديل 

سلطات وصلحيات التوقيع والتعامل على الحسابات لدى البنوك سواء من خلل شيكات أو أوامر تحويل أو 

غيرها من وسائل الدفع لتكون وفقا  لما يلى:   توقيع )أ(: لي من:  السيد الستاذ /شريف سمير محمود سامي -

عضو مجلس الدارة   السيد الستاذ / أيمن على محمد عبد الوهاب -عضو مجلس الدارة   توقيع )ب(:  الستاذة/ 

أميرة ايمن يحيى عبد اللطيف الرفاعي- المدير التنفيذي للصندوق   يشترط توقيع واحد )منفرد( للمبالغ حتى 

50,000 جنيه )خمسون ألف جنيه(  وتوقيعين أحدهما على القل توقيع )أ( للمدفوعات التى تزيد قيمتها عن الحد 

المشار إليه أعله.

138 - حمد عبد الهادى حمد مفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    242109   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2018 برقم ايداع   7787 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  اصبح ادارة الشركة والتوقيع 

عنها وتمثيلها فى كافة المعاملت المالية والبنكية والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن من البنوك والتوقيع 

امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه مكفوله لى من الشريكين المتضامنين السيد / حمد عبد الهادى حمد 

مفتاح الشريك الول والسيد / مراجع عبد الهادى حمد مفتاح الشريك الثانى مجتمعين او منفردين ويحق لى منهم 

ان يوكل غيره فى كل او بعض من مهام الشركه على ان يراعى المدير المسؤول او من ينوب عنه مصلحه الشركه 

فى هذا الخصوص

139 - احمد محمد اشرف ابو الوفا مروان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188995   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2007 برقم ايداع   9826 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2023/1/12 والمصدق عليها بتاريخ 2023/2/21 من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم 

التي الموافقه بالجماع علي قبول الستقاله المقدمه من السيد / عادل مسكين امبابي محمد عضو منتدب الشراف 

علي الفرع من منصبه في عضويه مجلس اداره شركه سيجما لتداول الوراق الماليه بتاريخ 2022/2/25 مع عدم 

اخلء طرف السيد / عادل مسكين امبابي محمد وابراء ذمته

140 - وليد شعبان  سنوسي جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    242163   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2018 برقم ايداع   8111 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع من 

حق السيد/ وليد شعبان سنوسي جمعة منفردا وله الحق فى التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية وله الحق 

فى التعامل مع البنوك بكافة اشكال التعامل من فتح الحسابات واليداع والسحب والقتراض والرهن والتعامل مع 

السجل التجارى ومصلحة الضرائب وكافة المصالح الحكومية وله الحق فى تعيين وفصل الموظفين وله الحق فى 

توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر .

141 - نجلء طه ابراهيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251385   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   3664 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

142 - عبدا صالح عبد الفتاح ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج و استلم كافة حقوقه

143 - محمود عبد الموجود محمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  اصبح له حق الدارة و التوقيع 

و القروض من البنوك او اي جهة اخري او الرهن فيكون من حق الشريك محمود عبد الموجود محمد سالم منفردا
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97 - تيسير حسن عو دة  مدير عام   المقيد برقم قيد    62059   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-1983 برقم ايداع   

5726 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة فى 

7/12/2022 والمصدق عليها بتاريخ 22/1/2023 من الهيئة العامة للستثمار وايضا التأشير بما ورد بعقد 

استقالة السيد / جيمس روس  التعديل المصدق برقم W / 395/ لسنة 2023 توثيق شهر عقارى  تم التى :- •

)المادة 12 بعد التعديل (  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع  استقالة السيد/ حسن بوقدر  • موس  •

الغير, ولى إثنين مجتمعين من السادة:  تيسير حسن عودة TAYSSIR HASSAN AWADA   , طارق 

خلدون هنيدي TAAREK KHALDOUN HINEDI, اسلم خليل ابراهيم خليل, حسام الدين مصطفى 

محمود جمعه أوسع السلطات فى إدارة الشركة والتعامل بأسمها, وحق إبرام التفاقيات والصفقات والتوقيع على 

العقود الداخلة ضمن غرض الشركة سواء مع الفراد أو الشركات أو الهيئات وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقضاء والقضاء الداري والمرور ومكتب العمل والتامينات الجتماعية ومصلحة 

الضرائب المصرية ومأمورياتها, وهيئة البريد المصري ومكاتبها ومصلحة الجمارك, وأمام مصلحة الشهر العقارى 

ومأمورياتها المختلفة, وتسليم وتسلم الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية واستخراج التراخيص 

واستخراج الشهادات والبيانات وشهادات المخالفات وذلك أمام أى من هذه الهيئات أو الجهات, والحق فى تعيين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وقبض ودفع كافة المبالغ, والتعامل مع البنوك بالسحب 

واليداع والقتراض من البنوك وأية معاملت بنكية أو مصرفية أخرى, وفتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع 

على الشيكات, وسداد كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية التى تتعلق بمعاملت 

الشركة.  ويكون لي اثنين من المديرين المذكورين مجتمعين الحق فى بيع أو شراء أى أصل من أصول الشركة 

والحق في التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات والدراجات البخارية والموتسيكلت والفزب وجميع أنواع 

المركبات للغير ومن الغير باسم ولصالح الشركة فيما عدا حصص رأس المال, ولهم حق التوقيع على كل 

المستندات الخاصة بذلك. وللسيد/ إسلم خليل إبراهيم خليل منفردا توقيع العقود مع العملء والموردين ومقدمى 

الخدمات باسم ولصالح الشركة.   ولهم الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

98 - طارق خلد ون هنيدي  مدير عام   المقيد برقم قيد    62059   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-1983 برقم 

ايداع   5726 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  

99 - وفاء سيد لطيف مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238967   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2017 برقم ايداع   5555 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21/12/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 12/02/2023 تم التي: 

-  أول:- تعديل صفة أحد أعضاء مجلس الدارة الممثلين الشخص العتباري وهو الستاذ/ انسي نجيب انسي 

نجيب ساويرس ليصبح كالتالي: -  1- الستاذ/ انسي نجيب انسي نجيب ساويرس - عضو مجلس الدارة )مشرف 

على قطاع الستثمار( ممثل شركة جون إنديستريز ليمتد June Industries Limited .  ثانيا:-إضافة بعض 

الصلحيات المالية لمجلس الدارة طبقا للتالي:-   )تفويض اى اثنين مجتمعين( من كل من )السيدة / وفاء سيد 

لطيف مبارك,رئيس مجلس الدارة , والستاذ/ عمرو عصمت السيد أباظة-عضو مجلس الدارة ممثل شركة جون 

إنديستريز ليمتد June Industries Limited , والستاذ/ رضا محمد عبد الحميد رضا – عضو مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ممثل شركة جون إنديستريز ليمتد June Industries Limited في التوقيع على 

عقود الكفالة للشركات الشقيقة والتابعة وللغير عموما بدون حد اقصى , وذلك امام كافة البنوك المصرية داخل 

جمهورية مصر العربية ,وكذا امام الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وشركات التمويل وكافة الجهات 

المختصة والمعنية بالمر ,والتوقيع على كافة المستندات والقرارات الخاصة بذلك ,والموافقة على إضافة ذلك 

لباقي التوقيعات والختصاصات المذكورة بالسجل التجاري.

100 - سلوي صابر عبدالهادي سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    242964   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2018 برقم ايداع   13279 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  

101 - احمد فراج رشيدي يزيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    242964   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2018 برقم ايداع   13279 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه
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102 - احمد الجابرى السباعى امام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    242964   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2018 برقم ايداع   13279 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للشريك المتضامن / أحمد الجابري السباعي أمام منفردا وله فى سبيل ذلك الحق فى تمثيل الشركة في 

علقتها مع الغير و له في هذا الصدد اوسع السلطات و الصلحيات لدارة الشركة و التعامل باسمها و ضمن 

اغراضها امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و وزارة الدفاع بكافة هيئاتها و ادارتها و وزارة السكان 

بكافة هيئاتها و ادارتها و التحاد المصري لمقاولي التشيد و البناء و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف في كافة 

التصرفات المصرفية و الئتمانية و البنكية من سحب و ايداع و فتح الحسابات و غلقها و له الحق بالتوقيع علي 

حسابات الشركة في كافة المعاملت البنكية و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

الشيكات و التوقيع علي خطابات الضمان من اصدار و تجديد و الغاء و التوقيع علي العتمادات المستندية و كل ما 

يخص الشحنات من استيراد و تصدير و التوقيع علي كافة انواع العقود و المشارطات و الصفقات و له الحق في 

التوقيع علي كافة عقود القتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول امام 

مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و له الحق في اخذ و تنفيذ اي قرار يترتب عليه اي تصرف يتم بمقتضاه صرف 

اي اموال و ابرام كافة العقود مع الجهات السناد المختلفة التي تتعلق بمعاملت الشركة و له حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

103 - سيف حماده شعبان طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    133333   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2000 برقم ايداع   2522 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  دخول الشريك المتضامن- اصبح 

حق الطرفين الول والثالث مجتمعين او منفردين و لهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة و لهم الحق في 

التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و التعامل مع البنوك بكافة اشكالها التعامل من سحب و ايداع و رهن 

و اقتراض و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات كما لهم الحق في توكيل الغير في بعض او كل ما ذكر

104 - مينا اسكندر عريان باسيلي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    251036   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2022 برقم ايداع   10265 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  استدارك اسم الشريك ليصبح / 

مالك عبدا زين ابوالخير

105 - حازم محمود حافظ عزت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    175098   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2006 برقم ايداع   3270 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  اصبح / حق الداره والتوقيع 

للطرفين المتضامنين الول والثاني منفردين او مجتمعين ويكون للطرفان حق البيع للنفس وللغير - خروج شريكان 

موصيين مذكورين بالعقد

106 - فيصل محمد محمد الشحات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    211690   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   7598 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح حق الداره والتوقيع لكل من السيد /فيصل محمد محمد الشحات والسيد / جمال محمد محمد الشحات والسيد 

/ مختار محمد محمد الشحات ويكون لهم الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع والتعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافه 

أشكالهم ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق القتراض والرهن وكاله 

صور التعامل مع الشهر العقاري والسجل التجاري ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

107 - مختار محمد محمد الشحات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    211690   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   7598 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  دخول شريك متضامن
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108 - احمد علي محمد علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239404   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-08 

برقم ايداع   8786 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  دخول الشريك المتضامن - واصبح يكون حق 

الدارة والتوقيع المسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن  السيد / احمد علي محمد علي وله  منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

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

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات  الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركه 

ولمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له 

حق التوقيع علي عقود  الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ويكون للسيد / محمود سيد محمود ابراهيم 

منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم واستخراج التراخيص اللزمه 

لمزاوله نشاط الشركه ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

109 - محمود سيد محمود ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239404   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   8786 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  دخول الشريك المتضامن

110 - خالد محمد عبدالفتاح عفا ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    239404   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   8786 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

111 - ساهر محمد محمد ابراهيم عاشور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239404   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   8786 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

112 - كمال السيد محمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239404   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   8786 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

113 - محمد عبد الحميد محمود محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249748   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   11033 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

114 - السيد عبد الحميد محمود محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249748   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   11033 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  اصبح له حق الدارة و التوقيع 

منفردا

115 - مهاب علي عبدالحميد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    249748   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   11033 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

116 - محمد علي محمد عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

117 - ايمان علي محمد عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

118 - محمد سيد صاوي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

119 - عبد اللطيف سيد صاوي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

120 - ابراهيم  سيد صاوي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

121 - مني سيد صاوي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

122 - مني محمد محمد موسي والي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  
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123 - هدي محمد محمد موسي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

124 - ايمان سعيد السيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    1982-06-28 

برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

125 - نور الهدي سعيد السيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

126 - محمود سيد صاوي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

127 - نادية سعيد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-1982 برقم 

ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

128 - حسن محمد محمد موسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

129 - عمرو محمد محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع و 

البيع و االشراء و الرهن و التصرف و اليجار و التعامل مع البنوك و التوقيع علي الشيكات للشريك المتضامن 

السيد / عمرو محمد محمد حسين منفردا و للشريكان المتضامنان السيد / اسلم محمد محمد حسين ناصف و السيد / 

عمرو مصطفي سلمة احمد الدمرداش مجتمعان و اصبح للشريك المتضامن السيد / مصطفي حسين محمد حسين 

حق التوقيع علي الشيكات مجتمعا مع اي من الشريكين السيد / مصطفي اسماعيل عبد العزيز عبد النبي و السيد / 

عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز عبد النبي و يحق لي شريك متضامن صرف الشيكات الصادره لصالح الشركة 

منفردا

130 - صفاء سعيد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-1982 برقم 

ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

131 - سيده حافظ عفيفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-1982 برقم 

ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

132 - احمد مصطفى سلمة احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

133 - محمد مصطفى سلمه احمد الدمرداش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

134 - رضا سعيد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-1982 برقم 

ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

135 - مصطفى سلمه احمد الدمرداش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57837   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1982 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خرج للوفاة-- خروج 7 شركاء 

موصييين لوفاتهم -- خروج شريك موصى مذكور بالعقد

136 - زياد اسامة زكريا امين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    225563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2012 برقم ايداع   16794 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

137 - مراجع احمد عبدالهادي حمد مفتاح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    242109   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2018 برقم ايداع   7787 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تعديل صفته الى شريك متضامن
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150 - محمد ابراهيم مرسي خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250597   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   9179 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع 

للشريك لمتضامن حيث يمثل الطرف الخامس السيد / محمد ابراهيم مرسي خليل الشركة في علقتها مع الغير و له 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة و للطرف 

الخامس الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و والتعامل مع وزارة التربية و التعليم و مديرياتها و 

ادارتها المختلفة في جمهورية مصر العربية و الهيئة العامة للتامينات الجتماعية و وزارة التضامن و جهاز تنمية 

المشروعات كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية -دخول 4 شركاء موصيين

151 - سامح ابراهيم مرسى خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250597   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   9179 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خرج للوفاه

152 - حماده راتب على عبدالناصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    239571   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   10053 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خروج 2 شركاء موصيين 

مذكورين بالعقد - دخول شريك موصي مذكور بالعقد

153 - رانيا صابر يوسف سعودى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    126030   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1999 برقم ايداع   1708 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع 

للشريكان مجتمعان او منفردان و لهم حق التعامل مع البنوك و القتراض و الرهن بضمان اصول الشركة و لهم 

الحق في بيع اصول الشركة مجتمعان او منفردان

154 - طارق على صابر السيد شرنوبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    126030   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1999 برقم ايداع   1708 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

155 - دعاء سيد يوسف السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    230360   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2013 برقم ايداع   10383 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تكون ادارة الشركه وحق 

التوقيع عنها للشريك المتضامن منفردا وهى السيده / دعاء سيد يوسف السيد احمد ) شريك متضامن ( وتمثيلها فى 

كافة المعاملت وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية وامام جميع البنوك من سحب وايداع وفتح حسابات وغلق 

حسابات واصدار الشيكات والتوقيع علي العقود وكل ما يلزم  كما لها  الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

156 - احمد الحسينى عبدالحفيظ وزيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    230360   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2013 برقم ايداع   10383 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

157 - اشرف بيومي حسن سيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    230360   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2013 برقم ايداع   10383 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه -- 

خروج شريك موصى مذكور بالعقد

158 - عبد الرحمن صبرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251342   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2023 برقم 

ايداع   4353 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

159 - وحيد كامل ابو المجد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    162066   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2004 برقم ايداع   1115 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل صفته لشريك موصى

160 - حسن كامل ابو المجد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    162066   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2004 برقم ايداع   1115 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  اصبح له حق الدارة والتوقيع 

منفردا

161 - احمد جمال طه ذكي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    100276   وتم ايداعه بتاريخ    1994-11-13 

برقم ايداع   8753 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريك المتضامن
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162 - محمد جمال طه زكي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100276   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   8753 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريك المتضامن

163 - محمد سامى محمد فهمى امين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100276   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   8753 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  اتـفق الشركاء الحاليين علي إدارة 

الشركة والتوقيع نيابة عنها وتمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك للشريكين المتضامنين 

السيد / محمد سامي محمد فهمي أمين و السيد / أحمد سامي محمد فهمي أمين مجتمعين أو منفردين ولهم كافة 

الصلحيات في التعاقدات باسم الشركة وإبرام عقود التسهيلت الئتمانية والقتراض مـــن البنـــــوك والـغيــــر 

وفتــــــح الحسابات الجاريــــــة بالبـنـــــوك وأصدار الشيكات وإيداع المبالغ والودائع بالبنوك وسحبها منها ولهم 

الحق مجتمعين أو منفردين في شراء وبيع العقارات والصول الثابتة والمنقولة للشركة ورهنها وتوكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر  .

164 - امير عماد شكرى جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105450   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1996 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  - خرج و استلم كافة حقوقه

165 - عماد عطيه فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105450   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-13 

برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  بموجب عقد مسجل و ملخص و مشهر عنه تحت 

رقم 202 لسنة 2023 محكمة الجيزة البتدائية اصبح حق الدارة و التوقيع للمديران وهما كل من  السيد / عماد 

عطية فرج – والسيدة / اميرة نادر نسيم – مجتمعان الشركة فى علقتها مع الغير وللمديران فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة   وللمديران مجتمعان تمثيل 

الشركة فى علقتها مع الغير بأسم الشركة وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة فى غرض الشركة ودفع وقبض 

المبالغ كافة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وإبرام القروض مع البنوك وأيضا  أمام المحاكم ومصلحة الضرائب وكافة الجهات حكومية أو غير 

حكومية وقطاعات العمال العام والخاص وشراء وبيع السيارات والعقارات للشركة والتوقيع أمام مصلحة الشهر 

العقارى وأمام المرور ويعتبر توقيع الثنان ملزما  للشركة فى أية تصرفات على أن يكون التوقيع مشفوعا  بالصفة 

التى يتعامل بها . ولهما الحق أيضا  فى إصدار وتسييل خطابات الئتمان والضمان البتدائية والنهائية بجميع 

البنوك والمصالح والجهات الحكومية والغير حكومية
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تجديد افراد

1 - محمود احمد عطيه الجبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43822   قيدت فى   12-02-1978 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

2 - فتحى محمد عثمان فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55715   قيدت فى   22-12-1981 برقم ايداع    

7705 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

3 - وجدى للدوات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76705   قيدت فى   03-11-1987 برقم ايداع    

8816 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

4 - هشام حسن عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96554   قيدت فى   25-09-1993 برقم ايداع    

5956 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

5 - معرض سيد عبدالعظيم للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106140   قيدت فى   16-03-1996 برقم 

ايداع    2341 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

6 - محمد محمود سيد احمد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116749   قيدت فى   28-10-1997 برقم 

ايداع    13380 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

7 - اشرف حمدى عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129717   قيدت فى   17-08-1999 برقم ايداع    

9781 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

8 - زكريا عبد الله احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154755   قيدت فى   10-08-2003 برقم ايداع    

8542 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-09

9 - اصبح / شمروخ فرغل محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171106   قيدت فى   

26-09-2005 برقم ايداع    13308 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-25

10 - خالد يوسف محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184875   قيدت فى   17-01-2007 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

11 - اكرم على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187643   قيدت فى   23-02-2009 برقم ايداع    

2165 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

12 - اكرم على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187643   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

6211 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

13 - لمعى عاطف لمعى فريج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188500   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

7787 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

14 - مصطفى ابراهيم فراج حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212712   قيدت فى   15-06-2011 برقم 

ايداع    10107 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

15 - الدسوقى للستيراد و التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213405   قيدت فى   06-07-2011 برقم 

ايداع    12172 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05

16 - مصطفى حفظى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218742   قيدت فى   16-01-2012 برقم 

ايداع    51126 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

17 - محمد حاتم قطب القط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219305   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

2350 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

18 - جمعه جنيدى امام جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227446   قيدت فى   12-11-2012 برقم ايداع    

20824 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

19 - صابر عبد المنعم صباح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227617   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    21192 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17
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20 - رشا محى الدين سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233181   قيدت فى   10-11-2014 برقم ايداع    

12310 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

21 - سعيد سيد رفاعى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234997   قيدت فى   19-08-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

22 - عمرو حسن على عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235392   قيدت فى   01-11-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

23 - محمد احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240104   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

14523 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

24 - خالد جمال علي عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241240   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

2139 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

25 - لطفي شفيق عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44805   قيدت فى   07-06-1978 برقم ايداع    

2773 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-06

26 - على عامر حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80787   قيدت فى   14-11-1988 برقم ايداع    

8132 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

27 - د عربى فرج سيد عبدالشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92607   قيدت فى   11-05-1992 برقم 

ايداع    3133 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

28 - كمال زكى ابراهيم ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119047   قيدت فى   19-02-1998 برقم ايداع    

1988 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

29 - اشرف عدلى عبد الرسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123320   قيدت فى   27-09-1998 برقم 

ايداع    11721 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-26

30 - عمرو عباس متولى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146517   قيدت فى   13-04-2002 برقم ايداع    

3919 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

31 - محمود عبد السلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149619   قيدت فى   20-09-2011 برقم ايداع    

16405 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

32 - محمد احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152823   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

33 - مصطفى محمد على زنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172839   قيدت فى   13-12-2005 برقم ايداع    

16721 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

34 - محمد بدر فضل عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183229   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

18901 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

35 - محمود حسن قاسم حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201450   قيدت فى   30-03-2010 برقم ايداع    

5760 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

36 - محمود سعيد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207215   قيدت فى   07-08-2014 برقم ايداع    

8546 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

37 - بيدق لتصنيع الخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215818   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

17669 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

38 - سعاد ميلد فوزى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216599   قيدت فى   01-11-2011 برقم ايداع    

19493 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

39 - كرم سمير تاوضروس عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217626   قيدت فى   08-12-2011 برقم 

ايداع    21740 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

40 - المير فايز روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221856   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    

8441 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29
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41 - عبد المنعم محمد صالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223180   قيدت فى   11-06-2012 برقم 

ايداع    11346 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

42 - فارس مصطفى احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223867   قيدت فى   09-07-2012 برقم 

ايداع    12947 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

43 - عبد العزيز بكرى عبد العزيز بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225525   قيدت فى   2012-09-16 

برقم ايداع    16705 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

44 - احمد مسعد عبدالرحيم السيد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226428   قيدت فى   2012-10-09 

برقم ايداع    18637 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

45 - رامى رافت عطيه عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227825   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    21659 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

46 - جمال فتح ا منصور منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228727   قيدت فى   25-02-2013 برقم 

ايداع    2393 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

47 - صلح سيد صلح عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235763   قيدت فى   20-12-2015 برقم 

ايداع    15999 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

48 - لحظى كامل سورسة مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240571   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

49 - عمرو حافظ فاروق عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240743   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    19127 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

50 - مينا نظير مبسط عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241200   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

1871 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

51 - شحات على احمد الفزانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78071   قيدت فى   14-02-1988 برقم ايداع    

1424 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

52 - سيد فهمى محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78905   قيدت فى   18-04-1988 برقم ايداع    

3514 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-17

53 - جلل حامد حسن الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83599   قيدت فى   28-08-1989 برقم ايداع    

5962 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

54 - عصام محمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113376   قيدت فى   20-05-1997 برقم ايداع    

5650 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

55 - فرج صادق السيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115365   قيدت فى   24-08-1997 برقم ايداع    

10094 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

56 - فؤاد هريدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129299   قيدت فى   26-07-1999 برقم ايداع    

8925 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-25

57 - محمد كمال عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147115   قيدت فى   20-05-2002 برقم ايداع    

5281 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

58 - محمد حامد شحاته سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196131   قيدت فى   09-09-2009 برقم ايداع    

12843 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08

59 - هشام عصام عبد الجواد وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198861   قيدت فى   29-12-2009 برقم 

ايداع    19861 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

60 - رومانى عمانوئيل ثابت رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199581   قيدت فى   24-01-2010 برقم 

ايداع    1292 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-23

61 - احمد محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201166   قيدت فى   18-01-2010 برقم ايداع    

5090 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17
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62 - عمر اسماعيل نمر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202593   قيدت فى   10-05-2010 برقم ايداع    

8339 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

63 - السيد مسعود السايع عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202873   قيدت فى   19-05-2010 برقم 

ايداع    9028 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

64 - عايده بشرى مصرى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219189   قيدت فى   31-01-2012 برقم 

ايداع    2096 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

65 - عماد عنتر ابو الفتوح ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220808   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    5963 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

66 - نصر على حسن شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239813   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    11545 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

67 - محمد احمد مصطفى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240534   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

17406 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

68 - حسن على حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43753   قيدت فى   02-02-1978 برقم ايداع    

532 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-01

69 - صفوت جوزيف غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78083   قيدت فى   15-02-1988 برقم ايداع    

1450 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

70 - صفوت يوسف غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78083   قيدت فى   15-02-1988 برقم ايداع    

1450 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

71 - سباعى للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87319   قيدت فى   09-10-1990 برقم ايداع    6877 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-08

72 - محمود عبد الحليم عفيفى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105262   قيدت فى   30-12-1995 برقم 

ايداع    12945 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

73 - حمدى محمد نصر الدين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110532   قيدت فى   18-12-1996 برقم 

ايداع    13698 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

74 - شعبان عبد الحميد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114066   قيدت فى   19-06-1997 برقم ايداع    

7207 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

75 - جمال عبد المنعم عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126092   قيدت فى   21-02-1999 برقم ايداع    

1852 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-20

76 - صبحى محمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127101   قيدت فى   14-04-1999 برقم ايداع    

4136 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

77 - ميوزيكانا نت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127678   قيدت فى   13-05-1999 برقم ايداع    5432 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

78 - نورس مسلم عمر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127678   قيدت فى   15-09-2011 برقم ايداع    

16144 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

79 - حسن عبد المحسن عبد الوهاب خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135168   قيدت فى   2000-06-04 

برقم ايداع    6574 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

80 - حمدي سعد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165758   قيدت فى   28-02-2005 برقم ايداع    

2793 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

81 - ابو بكر محمد رمضان رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168409   قيدت فى   15-06-2005 برقم 

ايداع    8111 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

82 - ناصر خلف نور الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181172   قيدت فى   03-09-2006 برقم 

ايداع    14972 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02
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83 - اشرف حسن امام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198132   قيدت فى   25-11-2009 برقم ايداع    

17415 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

84 - محمد معتوق حسب النبى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216633   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    19554 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

85 - محمد عبد العظيم احمد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219553   قيدت فى   2017-06-21 

برقم ايداع    9448 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

86 - خالد رضا عبد الرحيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220590   قيدت فى   15-03-2012 برقم 

ايداع    5419 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

87 - يحى حسن حسن فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223498   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

11888 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

88 - احمد ابراهيم عبد العليم رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223633   قيدت فى   27-06-2012 برقم 

ايداع    12184 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

89 - مى محمد توفيق عبد القوى شقوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227371   قيدت فى   2012-11-11 

برقم ايداع    20674 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

90 - محمد على محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229461   قيدت فى   09-06-2013 برقم ايداع    

6886 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

91 - محمد على صلح مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234940   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

9739 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

92 - عاطف صالح شاكر سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239778   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

93 - سليمان معوض سليمان معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240794   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    19564 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

94 - عنتر عطوان بخيت عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240885   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    203406 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

95 - على عبدالعزيز على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240997   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    378 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

96 - محمد عبدالرازق ابراهيم هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114267   قيدت فى   30-06-1997 برقم 

ايداع    7662 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

97 - محمود عبد السلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149619   قيدت فى   08-10-2002 برقم ايداع    

11094 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

98 - عبده صادق سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152691   قيدت فى   19-04-2003 برقم ايداع    

4099 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-18

99 - مسعد كرم احمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171395   قيدت فى   09-10-2005 برقم ايداع    

13872 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-08

100 - وليد محمد رمضان عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176036   قيدت فى   04-04-2006 برقم ايداع    

5162 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

101 - البرت فوزى شكر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201807   قيدت فى   13-04-2010 برقم ايداع    

67291 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

102 - مدين سيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209782   قيدت فى   02-03-2011 برقم ايداع    

2941 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

103 - فاطمه سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209906   قيدت فى   08-03-2011 برقم ايداع    

3222 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07
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104 - سناء عبد ا حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210281   قيدت فى   24-03-2011 برقم ايداع    

4230 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

105 - محمد سيد عبد العزيز ابو الليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214608   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    4848 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

106 - محمد سيد عبد العزيز ابو الليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214608   قيدت فى   22-08-2011 برقم 

ايداع    14897 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

107 - تهامى راتب خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217127   قيدت فى   27-11-2011 برقم ايداع    

20809 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

108 - احمد صابر حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223272   قيدت فى   13-06-2012 برقم 

ايداع    11546 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

109 - ممدوح رزق مؤمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224486   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

14509 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

110 - رضا احمد محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224785   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    15068 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

111 - على ربيع يوسف ابو عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227517   قيدت فى   13-11-2012 برقم 

ايداع    20983 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

112 - إكرام محمد عبد الفتاح السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233028   قيدت فى   27-10-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

113 - اسماعيل عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235700   قيدت فى   13-12-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

114 - محمد عبد الصمد سيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236504   قيدت فى   07-04-2016 برقم 

ايداع    5136 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

115 - محمد البدوى لتاجير السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240603   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

116 - جاسر محمد سيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240671   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

18646 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

117 - عبدا محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241202   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

1907 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

118 - عمر سليم عمر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22029   قيدت فى   21-06-1969 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

119 - محمود عبدالفتاح سيد الباسوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54246   قيدت فى   28-06-1981 برقم 

ايداع    4262 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

120 - محمود عبدالفتاح سيد الباسوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54246   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    6452 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

121 - مجدى عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94740   قيدت فى   30-08-2015 برقم ايداع    

10322 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

122 - محمد حسن جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111128   قيدت فى   20-01-1997 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-19

123 - سيد شوقى حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145263   قيدت فى   22-01-2002 برقم ايداع    901 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

124 - سعيد احمد على همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146005   قيدت فى   12-03-2002 برقم ايداع    

2710 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11
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125 - اصبح ياسر شعبان عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146340   قيدت فى   01-04-2002 برقم 

ايداع    3470 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

126 - عادل محمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149478   قيدت فى   29-09-2002 برقم ايداع    

10714 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-28

127 - هاله محمد عبد الغفار فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151069   قيدت فى   08-01-2003 برقم 

ايداع    274 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

128 - رومانى صبحى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167524   قيدت فى   11-05-2005 برقم ايداع    

6303 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

129 - عصام لمعى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177131   قيدت فى   10-05-2006 برقم ايداع    

6957 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

130 - الزغبى لتجاره الدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179937   قيدت فى   2006-07-26 

برقم ايداع    12659 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

131 - ياسر ابو بكر عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182873   قيدت فى   07-11-2006 برقم ايداع    

18178 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

132 - عادل احمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185294   قيدت فى   01-02-2007 برقم ايداع    

1563 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

133 - رمضان عبد الخالق شعبان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188697   قيدت فى   2007-05-10 

برقم ايداع    8190 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

134 - ايهاب رمزى ساويرس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194569   قيدت فى   08-07-2009 برقم 

ايداع    9429 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

135 - معاز جمعه سيد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202658   قيدت فى   12-05-2010 برقم 

ايداع    8491 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

136 - صبيح عمر عبد الصمد خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212952   قيدت فى   22-06-2011 برقم 

ايداع    11170 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

137 - احمد محمد عباس احمد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216018   قيدت فى   2011-10-13 

برقم ايداع    18104 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

138 - احمد فراج سعيد بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216211   قيدت فى   20-10-2011 برقم ايداع    

18585 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

139 - ضياء الدين فاروق حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216524   قيدت فى   29-04-2013 برقم 

ايداع    5277 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

140 - ضياء الدين فاروق حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216524   قيدت فى   31-10-2011 برقم 

ايداع    19343 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

141 - خالد احمد على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217297   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

21163 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

142 - عيد سعد عبد الغنى عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219442   قيدت فى   13-02-2012 برقم 

ايداع    2909 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

143 - عبد السميع عبدا عبد الهادى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224353   قيدت فى   2012-07-31 

برقم ايداع    14213 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

144 - عيد سعد عبدالغنى عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227519   قيدت فى   13-11-2012 برقم 

ايداع    20985 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

145 - عبد الرحمن على ابو سريع جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228218   قيدت فى   2012-12-10 

برقم ايداع    22723 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09
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146 - رمضان شحاته على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236199   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

147 - اسماعيل سيد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240177   قيدت فى   09-10-2017 برقم ايداع    

15105 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

148 - محمد احمد ابراهيم على شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241533   قيدت فى   01-03-2018 برقم 

ايداع    3629 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

149 - احمد محمد عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53583   قيدت فى   22-04-1981 برقم ايداع    

2791 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

150 - رخا لعمال اللمونيوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115262   قيدت فى   19-08-1997 برقم ايداع    

9863 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

151 - اصبح / بهجت عبدالرحمن مبروك ابو ليمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121701   قيدت فى   

08-07-1998 برقم ايداع    7975 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-07-07

152 - مجدى صابر حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125096   قيدت فى   19-12-1998 برقم 

ايداع    15823 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

153 - وليد عبد الرازق عبد المنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165069   قيدت فى   30-01-2005 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-29

154 - شاديه بدران عبد العال عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175003   قيدت فى   02-03-2006 برقم 

ايداع    3106 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

155 - باسم سيد عبد المولى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179566   قيدت فى   13-07-2006 برقم 

ايداع    11917 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

156 - سيد محمد السيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181124   قيدت فى   21-06-2015 برقم ايداع    

8096 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

157 - سيد محمد السيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181124   قيدت فى   31-08-2006 برقم ايداع    

14870 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

158 - احمد عبد الرازق محمد الطرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182180   قيدت فى   2006-10-08 

برقم ايداع    16943 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

159 - زكريا فوزى يمنة رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189656   قيدت فى   28-10-2007 برقم 

ايداع    14606 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

160 - ساره احمد محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192971   قيدت فى   13-05-2009 برقم 

ايداع    5665 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

161 - ايمان عبد ا هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196759   قيدت فى   12-07-2009 برقم ايداع    

14427 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-11

162 - اشرف محمد عبدالقوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198241   قيدت فى   06-12-2009 برقم 

ايداع    17810 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

163 - سيف كرم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210441   قيدت فى   31-03-2011 برقم ايداع    

4644 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

164 - محمد هاشم احمد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211702   قيدت فى   22-05-2014 برقم 

ايداع    2829 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

165 - خالد احمد عبد الحليم حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212769   قيدت فى   16-06-2011 برقم 

ايداع    10242 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15
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166 - عادل السيد محمد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220569   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

5379 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

167 - اتو سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223134   قيدت فى   07-06-2012 برقم ايداع    11236 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

168 - اصبح السنوسى لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223530   قيدت فى   24-06-2012 برقم 

ايداع    11957 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

169 - اسلم حسن محمد على الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223678   قيدت فى   28-06-2012 برقم 

ايداع    12288 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

170 - سلمه عبد النبى على الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224690   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    14894 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

171 - مندى احمد عبد النبى ابو دشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231664   قيدت فى   2014-04-09 

برقم ايداع    3984 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

172 - محمد احمد حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236365   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    

4003 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

173 - اسلم محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241291   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

2424 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

174 - زنوبه على طه عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82387   قيدت فى   09-04-1989 برقم ايداع    

2899 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

175 - حسن عبد التواب حسن حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87817   قيدت فى   21-11-1990 برقم 

ايداع    8277 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

176 - نشات جوده مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94290   قيدت فى   10-12-1992 برقم ايداع    

8678 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

177 - جمال السيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104884   قيدت فى   02-12-1995 برقم ايداع    

11886 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

178 - فرج عبدالحميد عبد الناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117485   قيدت فى   30-11-1997 برقم 

ايداع    15133 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-29

179 - حسن عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142587   قيدت فى   04-08-2001 برقم ايداع    

8362 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

180 - مكتب مطاوع للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146873   قيدت فى   05-05-2002 برقم ايداع    

4732 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

181 - اسامه محمد احمد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151034   قيدت فى   06-01-2003 برقم ايداع    

196 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

182 - رضوان للدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152318   قيدت فى   26-03-2003 برقم 

ايداع    3269 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

183 - عاطف على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170835   قيدت فى   14-09-2005 برقم ايداع    

12790 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

184 - محمد بسام مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183455   قيدت فى   2006-11-26 

برقم ايداع    19363 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

185 - عمر خطاب توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186576   قيدت فى   11-03-2007 برقم ايداع    

4133 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

186 - وليد سامى جاد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210785   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

5523 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13
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187 - عويس السيد غانم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213785   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

13039 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

188 - عماد احمد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219649   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

3392 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

189 - احمدعبدالرحمن عبد اللطيف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225040   قيدت فى   2012-09-02 

برقم ايداع    15673 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

190 - محمد ممدوح محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237939   قيدت فى   16-11-2016 برقم 

ايداع    15565 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

191 - بيشوي خليفه فوزي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241153   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    125 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

192 - صفوان حسن كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241379   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

2923 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

193 - صبحى ناشد سعيد مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89550   قيدت فى   23-05-1991 برقم ايداع    

3708 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

194 - هانى ملك وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95092   قيدت فى   13-03-1993 برقم ايداع    1656 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

195 - د هانى ملك وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95092   قيدت فى   12-05-2003 برقم ايداع    

4877 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

196 - عبد العظيم عراقى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135202   قيدت فى   05-06-2000 برقم 

ايداع    6659 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

197 - فاطمه محمد عجمي سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146900   قيدت فى   07-05-2002 برقم ايداع    

4779 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

198 - مكتب زلطه للمقاولت " صفاء حسين عبده "  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151649   قيدت فى   

17-02-2003 برقم ايداع    1681 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-16

199 - محمد عبد الحميد جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177108   قيدت فى   10-05-2006 برقم ايداع    

6910 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

200 - محمد احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186691   قيدت فى   13-03-2007 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

201 - محمد رفعت عبد الحميد عطيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189964   قيدت فى   25-12-2007 برقم 

ايداع    16722 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

202 - محمد على حسن عبد ا دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213213   قيدت فى   30-06-2011 برقم 

ايداع    11768 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

203 - ابراهيم متولى محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220164   قيدت فى   05-03-2012 برقم 

ايداع    4485 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

204 - سهام ملحى عادل شعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221119   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

6735 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

205 - الشيخ لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222976   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

10808 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

206 - طارق محمد فايز عبدا حلمى يكن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227226   قيدت فى   2012-11-04 

برقم ايداع    20328 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03
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207 - اشرف خليل ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227322   قيدت فى   07-11-2012 برقم ايداع    

20534 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

208 - مؤمن ناجى حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228376   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

209 - جاد محمود اسماعيل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228393   قيدت فى   09-01-2013 برقم ايداع    

310 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

210 - محمد سعيد حامد الحمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228599   قيدت فى   10-02-2013 برقم ايداع    

1684 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

211 - سحر محمد سيد احمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230196   قيدت فى   17-09-2013 برقم 

ايداع    9968 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

212 - عمر محمد على الغباشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240255   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

15811 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

213 - سعد عبدالعليم محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241426   قيدت فى   22-02-2018 برقم 

ايداع    3100 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

214 - رافت عبد المسيح تادضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44483   قيدت فى   27-04-1978 برقم 

ايداع    2081 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-26

215 - احلم محمد شوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77351   قيدت فى   20-12-1987 برقم ايداع    

10214 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

216 - ماجده عيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77974   قيدت فى   08-02-1988 برقم ايداع    

1197 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

217 - ناصر وليم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106304   قيدت فى   27-03-1996 برقم ايداع    

2776 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

218 - محمد محسن حنفي خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130818   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    5643 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

219 - محمد محسن حنفى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130818   قيدت فى   18-04-2016 برقم 

ايداع    5643 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

220 - محمد محسن حنفى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130818   قيدت فى   06-12-2011 برقم 

ايداع    21445 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

221 - مؤسسة عامر للتسويق العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152872   قيدت فى   03-05-2003 برقم 

ايداع    4513 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-02

222 - محمد عبد السميع العزب العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152932   قيدت فى   2003-05-07 

برقم ايداع    4667 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

223 - فراج محمود شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161333   قيدت فى   01-08-2004 برقم 

ايداع    9651 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-31

224 - ماهر محمود سويلم عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173516   قيدت فى   03-01-2006 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

225 - مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182713   قيدت فى   02-11-2006 برقم ايداع    17911 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

226 - خالد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190086   قيدت فى   21-01-2008 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

227 - اسامة عبد العزيز عطية شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190230   قيدت فى   01-02-2008 برقم 

ايداع    1530 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31
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228 - السيد ايهاب محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192040   قيدت فى   27-01-2009 برقم 

ايداع    949 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

229 - عادل فوزى جيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198259   قيدت فى   07-12-2009 برقم ايداع    

17850 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

230 - سيد على حسن ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202726   قيدت فى   13-05-2010 برقم ايداع    

8647 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

231 - احمد عطا عبدا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213457   قيدت فى   07-07-2011 برقم ايداع    

12287 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

232 - محمد محمد عبد المجيد عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218991   قيدت فى   2012-01-24 

برقم ايداع    1679 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

233 - اصبح ركابى ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221839   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    

8406 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

234 - معتز حسام الدين احمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224877   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    6688 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

235 - معتز غراب للنتاج والتوزيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224877   قيدت فى   28-08-2012 برقم 

ايداع    15276 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

236 - رامى عادل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227185   قيدت فى   04-11-2012 برقم ايداع    

20242 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

237 - عمرو فؤاد محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227564   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

21081 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

238 - السيد ربيع السيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227760   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

21524 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

239 - محمد ابراهيم محمود عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228113   قيدت فى   03-11-2012 برقم 

ايداع    22326 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

240 - مى على محمد شحاته الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234292   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    4948 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

241 - ابوبكر أحمد عبد المجيد ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238318   قيدت فى   2017-01-12 

برقم ايداع    706 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

242 - محمد محمود محمد محمد على قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239275   قيدت فى   2017-05-22 

برقم ايداع    7842 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

243 - احمد عويس سيد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239537   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

9693 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

244 - ايمان محمد حافظ فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240848   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

20011 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

245 - عبدالحكيم ابو زيد خضيري عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241255   قيدت فى   

12-02-2018 برقم ايداع    0 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

246 - ابو بكر احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241512   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    3491 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

247 - مصطفى سيد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66245   قيدت فى   13-04-1985 برقم ايداع    

2449 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

248 - هشام على فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73723   قيدت فى   15-04-1987 برقم ايداع    

3084 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14
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249 - اكمل محمد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77645   قيدت فى   13-01-1988 برقم ايداع    

327 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

250 - اكمل محمد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77645   قيدت فى   16-03-2011 برقم ايداع    

1617934 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

251 - مجدى ماهر اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103640   قيدت فى   29-08-1995 برقم ايداع    

8029 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

252 - محمد احمد عبد الفتاح التوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122140   قيدت فى   01-08-1998 برقم 

ايداع    8989 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

253 - محمد يحيى على زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149945   قيدت فى   26-10-2002 برقم 

ايداع    11914 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

254 - مريم سعد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164551   قيدت فى   02-01-2005 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-01

255 - محمد قطب حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179198   قيدت فى   04-07-2006 برقم ايداع    

11267 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

256 - محمود عبد المجيد حسين الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179999   قيدت فى   2018-02-08 

برقم ايداع    2260 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

257 - كمال مصطفى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180234   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

13222 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

258 - حمدى عبد الخالق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181858   قيدت فى   25-09-2006 برقم ايداع    

16317 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

259 - عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الحليم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199757   قيدت فى   

31-01-2010 برقم ايداع    1650 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-30

260 - منير محروس جلع ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201665   قيدت فى   08-04-2010 برقم 

ايداع    6295 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

261 - على عادل على راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218700   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

262 - محمد ممدوح مهنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221921   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    8574 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

263 - قناوى فتحى عبد الرازق قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225900   قيدت فى   25-09-2012 برقم 

ايداع    17541 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

264 - امانى محمد عزت احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228695   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    2226 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

265 - رشاد خليفه فريز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240239   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

15659 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

266 - دعاء محمود حمدى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240605   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

267 - مريم جميل توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240938   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

268 - نور نت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240947   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    49 وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

Page 99 of 125 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

269 - ريتشارد رافت حبيب جبران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241122   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    1364 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

270 - ايمن عبدالمنعم عبدالسلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241166   قيدت فى   2018-01-30 

برقم ايداع    1730 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

271 - عمر محمود فؤاد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241261   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

2288 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

272 - فوزى عطيه عوض حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241341   قيدت فى   15-02-2018 برقم 

ايداع    2730 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

273 - سعاد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112794   قيدت فى   14-04-1997 برقم ايداع    

4352 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-13

274 - سعاد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112794   قيدت فى   24-08-1997 برقم ايداع    

10101 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

275 - السيد عبدالنبى دبركى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127872   قيدت فى   22-05-1999 برقم 

ايداع    5868 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

276 - دراجات وقطع غيار خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143092   قيدت فى   01-09-2001 برقم ايداع    

9504 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

277 - عاطف لطفي اسرائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146985   قيدت فى   12-05-2002 برقم 

ايداع    4953 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

278 - ابو شبكه للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149633   قيدت فى   09-10-2002 برقم ايداع    

11127 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

279 - ماجده ذكى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166617   قيدت فى   02-04-2005 برقم ايداع    

4533 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

280 - السراء للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176617   قيدت فى   23-04-2006 برقم ايداع    

6409 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

281 - نبوية سالم عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184786   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    

466 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

282 - صفوت سعد عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190321   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

2164 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

283 - اشجان نبيل ابراهيم اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195898   قيدت فى   2009-08-30 

برقم ايداع    12337 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

284 - على محمود كامل عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197388   قيدت فى   02-11-2009 برقم 

ايداع    15574 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

285 - جزارة ام هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208476   قيدت فى   28-12-2010 برقم ايداع    

22520 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

286 - فتحى محمد محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209057   قيدت فى   19-01-2011 برقم ايداع    

1228 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

287 - عبد الحميد خليفه عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210147   قيدت فى   2011-03-17 

برقم ايداع    3848 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

288 - احمد السيد ابراهيم طاجن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212701   قيدت فى   15-06-2011 برقم ايداع    

10087 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

289 - رضوى مسعد احمد القشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221668   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    8073 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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290 - ايهاب احمد على هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221918   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

8567 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

291 - احمد رافت عبد الحليم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224052   قيدت فى   16-07-2012 برقم 

ايداع    13376 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

292 - ابو بكر حامد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227645   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    21260 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

293 - عبدا محمد عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230837   قيدت فى   05-12-2013 برقم ايداع    

13283 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

294 - محمود فتحى رحيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237519   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    12481 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

295 - محمود يس عيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238525   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

2127 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

296 - خالد عطا ا غيث نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239031   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

6136 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

297 - حمدى سعيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239436   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    9049 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

298 - مصطفى سامى عبد الجيد الحمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240944   قيدت فى   2018-01-01 

برقم ايداع    37 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

299 - عبدالحميد احمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241175   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    1732 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

300 - احسان كامل غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26995   قيدت فى   14-08-1972 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

301 - سامح محمد ابوالفتوح محمد العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116334   قيدت فى   1997-10-09 

برقم ايداع    12293 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

302 - حنفى عبد الحميد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132433   قيدت فى   15-01-2000 برقم 

ايداع    367 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14

303 - صابر ابراهيم محمد شمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148703   قيدت فى   14-08-2002 برقم ايداع    

8983 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

304 - نبيل احمد ماهر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150114   قيدت فى   03-11-2002 برقم ايداع    

12275 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

305 - خالد مصطفى على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158248   قيدت فى   08-03-2004 برقم ايداع    

2514 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

306 - سعيد جاد الكريم جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164598   قيدت فى   04-01-2005 برقم 

ايداع    232 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

307 - وائل طلعت احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172955   قيدت فى   18-12-2005 برقم ايداع    

16969 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-17

308 - حمدى محمد صالح عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175683   قيدت فى   23-03-2006 برقم 

ايداع    4422 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

309 - ايهاب عبد ا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182387   قيدت فى   16-10-2006 برقم ايداع    

17325 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

310 - احمد على جمعه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186506   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

3975 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07
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311 - محمد احمد موسى الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190450   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

3058 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-15

312 - جمال محمد عبد الحفيظ محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194303   قيدت فى   2009-06-28 

برقم ايداع    8728 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-27

313 - محمود عبد الرازق عبد المحسن عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194944   قيدت فى   

26-07-2009 برقم ايداع    10241 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-25

314 - اديب سامى سلمه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195819   قيدت فى   25-08-2009 برقم ايداع    

12128 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

315 - وليد عبد النعيم عبد القادر ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204591   قيدت فى   2010-07-18 

برقم ايداع    12969 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

316 - اسماء عربى سيد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208636   قيدت فى   04-01-2011 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

317 - فادى صلح رزق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208966   قيدت فى   16-01-2011 برقم 

ايداع    1017 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

318 - رمضان عبد ا عبد الحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215827   قيدت فى   2011-10-09 

برقم ايداع    17681 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

319 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216537   قيدت فى   27-03-2012 برقم 

ايداع    6287 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

320 - عصام ابراهيم سيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216537   قيدت فى   31-10-2011 برقم 

ايداع    19361 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

321 - منتصر نور الدين صقر معارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219893   قيدت فى   26-02-2012 برقم 

ايداع    3934 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

322 - علء محمد عبد الراضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221808   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    8341 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

323 - رمضان فتحى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225470   قيدت فى   13-09-2012 برقم 

ايداع    16561 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

324 - ايهاب عبدا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226896   قيدت فى   21-10-2012 برقم ايداع    

19578 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

325 - ياسر محمد رضا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228517   قيدت فى   29-01-2013 برقم ايداع    

1168 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

326 - الطويل لتوريد مواد البناء والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228559   قيدت فى   

06-02-2013 برقم ايداع    1528 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-05

327 - عماد عشرى عوض ظايط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228714   قيدت فى   24-02-2013 برقم 

ايداع    2319 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

328 - وفاء على محمد عز عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238349   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    873 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

329 - حمدى حلمى ابراهيم امبارك التمساح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238478   قيدت فى   2017-02-05 

برقم ايداع    1786 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

330 - نجاح السيد ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239182   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

7180 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09
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331 - سيد صاير عبدالجواد شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241540   قيدت فى   01-03-2018 برقم 

ايداع    3672 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

332 - محمود عبد الحليم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46472   قيدت فى   14-01-1979 برقم ايداع    

264 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-13

333 - سعيد سامى عبدالمجيد زنباع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93070   قيدت فى   19-07-1992 برقم 

ايداع    4512 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

334 - ابوضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118985   قيدت فى   17-02-1998 برقم ايداع    1869 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

335 - مختار محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172371   قيدت فى   26-11-2005 برقم 

ايداع    15779 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

336 - مختار محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172371   قيدت فى   08-05-2008 برقم 

ايداع    1000040 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

337 - سيد ربيع علي محمد مكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174623   قيدت فى   20-02-2006 برقم 

ايداع    2359 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

338 - عبد الجواد فوزى عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182658   قيدت فى   31-10-2006 برقم 

ايداع    17805 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

339 - محمود ابراهيم عطيه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186315   قيدت فى   04-03-2007 برقم 

ايداع    3583 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

340 - صبرى حسين حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197357   قيدت فى   01-11-2009 برقم ايداع    

15799 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

341 - ابراهيم قاسم على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198152   قيدت فى   25-11-2009 برقم ايداع    

17547 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

342 - عمرو معتز مصطفى جاد البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200587   قيدت فى   2010-03-01 

برقم ايداع    3632 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

343 - احمد عبد المقصود عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203269   قيدت فى   2010-06-01 

برقم ايداع    9902 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

344 - ابراهيم السيد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215102   قيدت فى   14-09-2011 برقم ايداع    

16051 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

345 - يوسف حسين يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219349   قيدت فى   08-02-2012 برقم 

ايداع    2701 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

346 - السرساوى لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224295   قيدت فى   2012-07-29 

برقم ايداع    14057 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

347 - عبد المنعم سعيد عبد السلم عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224356   قيدت فى   

31-07-2012 برقم ايداع    14216 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-30

348 - هشام ممتاز سيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237919   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

349 - توفيق احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54546   قيدت فى   13-08-1981 برقم ايداع    

5047 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12

350 - ازمان للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78331   قيدت فى   05-03-1988 برقم ايداع    2072 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04
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351 - هشام السعيد حسن ابو حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79303   قيدت فى   02-10-2001 برقم 

ايداع    10796 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

352 - محمود حنفى ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113804   قيدت فى   08-06-1997 برقم ايداع    

6640 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

353 - زهران محمد  محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126367   قيدت فى   06-03-1999 برقم ايداع    

2438 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

354 - محمد حمدى محروس شديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148504   قيدت فى   04-08-2002 برقم 

ايداع    8531 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

355 - زهران محمد محسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150701   قيدت فى   16-12-2002 برقم 

ايداع    13668 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

356 - عمر عبد الحميد شحات ابو صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151895   قيدت فى   2003-03-03 

برقم ايداع    2284 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

357 - هشام رشدى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185326   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

1623 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

358 - خديجة الحاج المصطفى مجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190338   قيدت فى   28-02-2008 برقم 

ايداع    2296 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

359 - سامح عبد المولى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192565   قيدت فى   29-04-2009 برقم 

ايداع    4765 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

360 - محمد السيد تهامى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197428   قيدت فى   03-11-2009 برقم ايداع    

15966 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

361 - شريف ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207341   قيدت فى   08-11-2010 برقم 

ايداع    19780 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

362 - احمد محمد صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212148   قيدت فى   30-05-2011 برقم ايداع    

8658 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

363 - ماهر انجلو جورجى نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214957   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

15702 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

364 - صيدليه د  ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219080   قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    

1881 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

365 - اصبح  معرض شنوده لتجاره السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226568   قيدت فى   

14-10-2012 برقم ايداع    18942 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-13

366 - محمد عربى غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239756   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

367 - معتز احمد عبد العال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240957   قيدت فى   03-01-2017 برقم 

ايداع    155 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

368 - حبشى يقين حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59058   قيدت فى   08-11-1982 برقم ايداع    

8376 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

369 - مدل عبد المنعم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62394   قيدت فى   06-11-1983 برقم ايداع    

6531 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

370 - كمال محمود العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72222   قيدت فى   03-12-1986 برقم ايداع    

9174 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02
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371 - اشرف عبدالعزيز بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96352   قيدت فى   01-09-1993 برقم 

ايداع    5365 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-31

372 - حسن ابراهيم محمد هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117383   قيدت فى   26-11-1997 برقم ايداع    

14920 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

373 - ابراهيم حسين عبد الرحيم احمد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167298   قيدت فى   2005-04-30 

برقم ايداع    5851 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

374 - ستوديو صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168801   قيدت فى   02-07-2005 برقم ايداع    8902 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

375 - حمدى رمضان احمد عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175836   قيدت فى   2006-03-28 

برقم ايداع    4720 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

376 - صيدلية د محمد احمد الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180609   قيدت فى   16-08-2006 برقم 

ايداع    13950 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

377 - نبيل على محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190301   قيدت فى   21-02-2008 برقم ايداع    

2017 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

378 - رشاد احمد نور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194922   قيدت فى   22-07-2009 برقم ايداع    

10197 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-21

379 - باسم خيرى بخيت بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203874   قيدت فى   21-06-2010 برقم 

ايداع    11246 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

380 - كامل محمد عبد العظيم رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215133   قيدت فى   15-09-2011 برقم 

ايداع    16129 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

381 - نجم عبد العزيز عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219759   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    3628 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

382 - يحيى احمد امام الضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220070   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

4301 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

383 - شيماء السعيد على فضة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224363   قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    

14228 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

384 - سامح بكرى عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224608   قيدت فى   09-08-2012 برقم 

ايداع    14722 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

385 - محمد حسانين حسين دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226858   قيدت فى   18-10-2012 برقم 

ايداع    19494 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

386 - مشيره اسماعيل عارف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226862   قيدت فى   2012-10-18 

برقم ايداع    19500 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

387 - محمد ربيع ابراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228758   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

388 - عادل رشدى عبد الغنى عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228781   قيدت فى   2013-03-04 

برقم ايداع    2744 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

389 - عبد الحكيم محمد عيسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236373   قيدت فى   2016-03-16 

برقم ايداع    4042 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

390 - عمرو محمد عبد الخالق عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240479   قيدت فى   2017-11-09 

برقم ايداع    17197 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

391 - ماهر ممدوح محمد عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241069   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    992 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16
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392 - اسماء بدر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241695   قيدت فى   22-03-2018 برقم ايداع    

5001 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-21

393 - علي عبد الظاهر الجعودي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24055   قيدت فى   22-03-1971 برقم ايداع    

496 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

394 - محمود عبدالفتاح احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91184   قيدت فى   16-11-1991 برقم 

ايداع    8654 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

395 - عبد العزيز السيد ابراهيم بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93677   قيدت فى   30-09-1992 برقم 

ايداع    6736 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

396 - منال حامد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106656   قيدت فى   11-05-2002 برقم ايداع    

4872 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

397 - احمد سعيد عمر علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128020   قيدت فى   26-05-1999 برقم ايداع    

6176 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

398 - هانى منصور سليمان سليمان الصاقورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138843   قيدت فى   

23-12-2000 برقم ايداع    14694 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-22

399 - هشام الدسوقى سالم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142971   قيدت فى   26-08-2001 برقم 

ايداع    9245 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-25

400 - صيدليه  ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145396   قيدت فى   29-01-2002 برقم ايداع    

1208 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

401 - مؤسسه عباد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167302   قيدت فى   03-05-2005 برقم ايداع    

5858 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

402 - ايمان سعيد على يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175629   قيدت فى   21-03-2006 برقم ايداع    

4303 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

403 - جاسر عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182832   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

18106 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

404 - اشرف على عبد العزيز الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184737   قيدت فى   14-01-2007 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

405 - ماجدة عبد الحميد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189773   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    15581 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

406 - رفيق ابراهيم امين عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207089   قيدت فى   01-11-2010 برقم 

ايداع    19197 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

407 - ساهر خضر على عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213514   قيدت فى   10-07-2011 برقم 

ايداع    12428 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

408 - لبنة للجهزة الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218815   قيدت فى   18-01-2012 برقم ايداع    

1289 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

409 - اصبح / وزيري لتجارة الحدايد و البويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223232   قيدت فى   

12-06-2012 برقم ايداع    11445 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11

410 - حاتم زغلول محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225277   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

16129 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

411 - ابراهيم محمود على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227981   قيدت فى   21-03-2013 برقم ايداع    

3708 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20
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412 - ابراهيم محمود على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227981   قيدت فى   27-11-2012 برقم ايداع    

22015 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

413 - ممدوح حجازي محمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232710   قيدت فى   03-09-2014 برقم 

ايداع    9630 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

414 - على حسين على معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237377   قيدت فى   22-08-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

415 - عبد ا سعيد عبد ا عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240275   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    15945 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

416 - حسن محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72135   قيدت فى   27-11-1986 برقم ايداع    

8979 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

417 - محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75593   قيدت فى   12-09-1987 برقم ايداع    

6880 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

418 - مسعود فرج ا جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151320   قيدت فى   25-01-2003 برقم ايداع    

915 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-24

419 - سليمان مبروك ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163884   قيدت فى   06-12-2004 برقم ايداع    

15087 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

420 - ابتسام عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167281   قيدت فى   30-04-2005 برقم ايداع    

5823 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

421 - احمد على محمد مرشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175969   قيدت فى   02-04-2006 برقم ايداع    

5002 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

422 - نادر فؤاد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179856   قيدت فى   24-07-2006 برقم ايداع    

12512 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

423 - عبدالفتاح مختار عبدالقادر هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181403   قيدت فى   2013-02-27 

برقم ايداع    2549 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

424 - هندى لتصميم الدهانات الحديثه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181403   قيدت فى   11-06-2006 برقم 

ايداع    15493 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

425 - محجوب رمضان محجوب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188246   قيدت فى   2007-04-29 

برقم ايداع    7414 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

426 - خالد جاد حسن رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211721   قيدت فى   18-05-2011 برقم ايداع    

7666 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

427 - زينهم بسيونى عبد العال اعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218841   قيدت فى   18-01-2012 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

428 - سعديه رجب ابو سريع صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220547   قيدت فى   14-03-2012 برقم 

ايداع    5306 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

429 - مصطفى نصر حماده عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223326   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    11680 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

430 - احمد حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223459   قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    

11819 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

431 - كريم جمال الدين محمد تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224872   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    15258 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

432 - محمد حافظ رجب عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231870   قيدت فى   07-05-2014 برقم 

ايداع    5093 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06
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433 - حسن احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68697   قيدت فى   26-01-1986 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

434 - ضاحى احمد خليفه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81704   قيدت فى   09-02-1989 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

435 - ايمن محمد على ابوغويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118886   قيدت فى   12-02-1998 برقم ايداع    

1642 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

436 - سمير فاروق عبد الصمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144693   قيدت فى   12-12-2001 برقم 

ايداع    13264 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

437 - محمد احمد صابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161893   قيدت فى   24-08-2004 برقم ايداع    

10776 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

438 - ماهر عويس ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179054   قيدت فى   29-06-2006 برقم ايداع    

10995 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

439 - السيد كمال ابراهيم معز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182480   قيدت فى   18-10-2006 برقم ايداع    

17517 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

440 - كامل انور كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186067   قيدت فى   25-02-2007 برقم ايداع    

3130 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

441 - ناصر مهدى سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188722   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

8336 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

442 - شريف فاروق محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197049   قيدت فى   2009-10-21 

برقم ايداع    15057 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

443 - شعبان سعيد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205115   قيدت فى   05-08-2010 برقم 

ايداع    14180 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

444 - سميره محمد محمود غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216050   قيدت فى   16-10-2011 برقم 

ايداع    18164 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

445 - وليد حسام الدين عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220018   قيدت فى   29-02-2012 برقم 

ايداع    4170 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

446 - مصطفى احمد ركابى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221171   قيدت فى   04-04-2012 برقم 

ايداع    6854 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

447 - سليمان مبروك ابو طالب خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223830   قيدت فى   2012-07-04 

برقم ايداع    12630 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

448 - محمد محمود محمد فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224448   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    14407 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

449 - عمر عبد الحميد محمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228637   قيدت فى   13-02-2013 برقم 

ايداع    1870 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

450 - عبد الفتاح صلح حسن عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234878   قيدت فى   2015-07-27 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

451 - علء محمد حمدى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235836   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

452 - مرفت عباس الطوخى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236159   قيدت فى   16-02-2016 برقم 

ايداع    2438 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

453 - احمد فرج احمد الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236187   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20
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454 - خالد امام امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236512   قيدت فى   07-04-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

455 - السيد عباس عبد العظيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237943   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    15624 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

456 - جيهان فتحى عبد اللطيف عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238771   قيدت فى   2017-03-09 

برقم ايداع    3864 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

457 - محمد نور الدين ربيع سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240693   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

18802 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

458 - فهمى السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45081   قيدت فى   02-07-1978 برقم ايداع    

3336 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

459 - عاطف محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68706   قيدت فى   26-01-1986 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

460 - قاسم عبد الستار قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102061   قيدت فى   16-04-1995 برقم ايداع    

3498 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

461 - محمد عبدا  احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107816   قيدت فى   15-07-1996 برقم ايداع    

6972 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-14

462 - سيد صلح محمدعبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133980   قيدت فى   08-04-2000 برقم 

ايداع    3970 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

463 - سمير عبده دكران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149384   قيدت فى   22-09-2002 برقم ايداع    

10450 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-21

464 - عربى للجهزة الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167731   قيدت فى   18-05-2005 برقم ايداع    

6727 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

465 - احمد عربى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167731   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    

11880 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

466 - على محمود ابراهيم عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172063   قيدت فى   13-11-2005 برقم 

ايداع    15175 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

467 - احمد على محمد الجبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178369   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

9605 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

468 - جمال حسن حجاج يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179932   قيدت فى   26-07-2006 برقم ايداع    

12645 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

469 - سليم محمود سليم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185745   قيدت فى   15-02-2007 برقم 

ايداع    2495 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

470 - رجب نور محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200230   قيدت فى   17-02-2010 برقم ايداع    

2800 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

471 - رجب نور محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200230   قيدت فى   23-11-2014 برقم ايداع    

13013 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

472 - محمد احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200934   قيدت فى   11-03-2010 برقم 

ايداع    4503 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

473 - حازم محمود عبد العظيم الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201930   قيدت فى   2010-04-18 

برقم ايداع    6823 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

474 - حمدى سالمان عبد العظيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210541   قيدت فى   05-04-2011 برقم 

ايداع    4922 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04
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475 - اشرف عيد حمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214658   قيدت فى   03-01-2012 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

476 - اشرف عيد حمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214658   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

15005 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

477 - مختار محمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215215   قيدت فى   19-09-2011 برقم ايداع    

16299 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

478 - جون صبحى حليم بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222172   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    9172 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

479 - محمد حسن سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225478   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

16581 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

480 - شريف شوقى مسعود مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235645   قيدت فى   02-12-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

481 - سيد اسماعيل سيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238812   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

4174 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14
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تجديد شركات

1 - سونج اوف ايجيبت للفنادق والمطاعم ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   77464  قيدت فى  1987-12-28 

برقم ايداع   10464 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

2 - كاميليا ادوار غبر وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   115505  قيدت فى  31-08-1997 برقم ايداع   

10405 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2027  12:00:00ص

3 - فتحى ابراهيم ابراهيم شعرواى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   147797  قيدت فى  2002-06-25 

برقم ايداع   6871 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  

12:00:00ص

4 - عقبى رمزى عقبى ابراهيم وشريكه اسامه على منصور امين   شركة سبق قيدها برقم :   211370  قيدت 

فى  09-05-2011 برقم ايداع   6874 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2026  12:00:00ص

5 - هيثم بيومى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   225730  قيدت فى  20-09-2012 برقم ايداع   17176 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

6 - محمود ماهر عبد العزيز عبد الموجود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227605  قيدت فى  

18-11-2012 برقم ايداع   21161 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2027  12:00:00ص

7 - شركة الشرق الوسط للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت فى  15-02-1998 برقم ايداع   

1761 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

8 - شركة الشرق الوسط لكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت فى  

08-05-2007 برقم ايداع   8070 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

9 - شركه الشرق الوسط للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت فى  06-11-1994 برقم ايداع   

8584 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2024  12:00:00ص

10 - شركة الشرق الوسط للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت فى  15-08-2004 برقم 

ايداع   10333 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2024  

12:00:00ص

11 - شركة الشرق الوسط للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت 

فى  06-11-1994 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/11/2024  12:00:00ص

12 - شركة الشرق الوسط للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت 

فى  31-05-1999 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2024  12:00:00ص

13 - شركة الشرق الوسط للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت 

فى  25-08-2010 برقم ايداع   1000018 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/08/2025  12:00:00ص

14 - شركة الشرق الوسط للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت 

فى  14-08-2004 برقم ايداع   1266109 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/08/2024  12:00:00ص
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15 - شركة الشرق الوسط للكيماويات شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   79402  قيدت 

فى  15-02-1998 برقم ايداع   1326220 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/02/2028  12:00:00ص

16 - ايهاب طلبه عبد المقصود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   112717  قيدت فى  10-04-1997 برقم 

ايداع   4171 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

17 - هشام عادل عبد الخالق امين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   117493  قيدت فى  1997-11-30 

برقم ايداع   15148 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2027  

12:00:00ص

18 - عامر مصطفى سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118469  قيدت فى  18-01-1998 برقم ايداع   

718 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

19 - شركه لونا القابضه للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   145118  قيدت فى  2002-01-16 

برقم ايداع   598 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  

12:00:00ص

20 - اصبح سيد متولى عثمان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   151479  قيدت فى  03-02-2003 برقم 

ايداع   1329 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  

12:00:00ص

21 - على محود على محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   151757  قيدت فى  23-02-2003 برقم 

ايداع   1947 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2028  

12:00:00ص

22 - رضوان الحلو وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   158660  قيدت فى  27-03-2004 برقم ايداع   

3453 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2024  12:00:00ص

23 - عاطف و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   165419  قيدت فى  15-02-2005 برقم ايداع   2047 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  12:00:00ص

24 - اصبح  صابر احمد حسانين و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   177774  قيدت فى  2006-05-08 

برقم ايداع   8485 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  

12:00:00ص

25 - حسام محمد حسين عبد النبى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   184232  قيدت فى  2006-12-19 

برقم ايداع   20861 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2026  

12:00:00ص

26 - عماد رسمى رزيق عوض و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   220248  قيدت فى  2012-03-06 

برقم ايداع   4650 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  

12:00:00ص

27 - احمد عبد ا منيسى خميس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   228739  قيدت فى  26-02-2013 برقم 

ايداع   2479 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  

12:00:00ص

28 - شركه مصر للتجاره الخارجيه ش م م التابعه للشركه القابضه للنقل البحري و البري   شركة سبق قيدها برقم 

:   233970  قيدت فى  26-02-2015 برقم ايداع   2496 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/02/2025  12:00:00ص

29 - عبد الحميد احمد عبد الحافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64165  قيدت فى  23-06-1984 برقم 

ايداع   3871 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  

12:00:00ص
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30 - رأفت محمد عرابى و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   83796  قيدت فى  19-09-1989 برقم ايداع   

6519 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2024  12:00:00ص

31 - منى محمد محمد عبد ا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   129834  قيدت فى  24-08-1999 برقم 

ايداع   10030 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2024  

12:00:00ص

32 - سامى رشدان   شركة سبق قيدها برقم :   131385  قيدت فى  11-11-1999 برقم ايداع   13322 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

33 - ستيل جروب لتجارة حديد التسليح والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   158441  قيدت فى  

25-07-2015 برقم ايداع   9179 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2025  12:00:00ص

34 - ستيل جروب لتجارة حديد التسليح والستيراد والتصدير ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   158441  

قيدت فى  12-10-2011 برقم ايداع   18041 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/10/2026  12:00:00ص

35 - استيل جروب   شركة سبق قيدها برقم :   158441  قيدت فى  13-10-2004 برقم ايداع   1266108 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  12:00:00ص

36 - ستيل جروب لتجارة حديد التسليح والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   158441  قيدت فى  

13-10-2004 برقم ايداع   1266108 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2024  12:00:00ص

37 - شركة دينا السيد احمد شريف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   190379  قيدت فى  2008-03-05 

برقم ايداع   2540 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  

12:00:00ص

38 - الدعاء لمستلزمات المطاعم افراح محمد عبد المطلب وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   194728  قيدت 

فى  14-07-2009 برقم ايداع   9718 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2024  12:00:00ص

39 - هيثم صلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241036  قيدت فى  14-01-2018 برقم ايداع   663 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

40 - شركة الوجد جروب للتجارة والتوكيلت) ش.م.م( خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التننفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   251361  قيدت فى  18-08-2010 برقم ايداع   1000020 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2025  12:00:00ص

41 - اصبح  البطال للعمال المتكاملة و صانة المبانى و التشطيبات المعمارية المتخصصة اسماعيل ربيع و 

شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   53262  قيدت فى  25-03-1981 برقم ايداع   2060 وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2026  12:00:00ص

42 - جنرال للطاقه والقوى جى اى اند بى وسام نور وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   116069  قيدت فى  

27-09-1997 برقم ايداع   11692 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

43 - احمد محمد عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   146443  قيدت فى  08-04-2002 برقم 

ايداع   3737 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  

12:00:00ص

44 - عبد ا على عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   162578  قيدت فى  27-09-2004 برقم ايداع   

22313 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2024  12:00:00ص

45 - احمد محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227870  قيدت فى  22-11-2012 برقم ايداع   

21759 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

Page 113 of 125 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

46 - حفنى احمد سليمان احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   240645  قيدت فى  28-11-2017 برقم 

ايداع   18388 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  

12:00:00ص

47 - ناديه محمد علي خليفه وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   241233  قيدت فى  06-02-2018 برقم 

ايداع   2106 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

48 - البنك الهلى المصرى )ش م م(   شركة سبق قيدها برقم :   46418  قيدت فى  08-03-2018 برقم ايداع   

4088 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

49 - اصبح  مخبز ابو الوفا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77416  قيدت فى  26-12-1987 برقم ايداع   

10353 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

50 - نهال الذهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87124  قيدت فى  17-09-1990 برقم ايداع   6235 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2025  12:00:00ص

51 - شركه يوسف لبيب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   115648  قيدت فى  06-09-1997 برقم ايداع   

10705 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

52 - شركه الرفاعى للنتاج الداجنى واستغلل مزارع دواجن جلل هاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

118143  قيدت فى  29-12-1997 برقم ايداع   716665 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/12/2027  12:00:00ص

53 - محمد سامح على محمد الهوارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118487  قيدت فى  1998-01-19 

برقم ايداع   759 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2028  

12:00:00ص

54 - طارق فاضل السيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151901  قيدت فى  03-03-2003 برقم 

ايداع   2292 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  

12:00:00ص

55 - محمد مصطفي حامد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   240992  قيدت فى  08-01-2018 برقم ايداع   

331 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

56 - محمد فاروق محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112826  قيدت فى  15-04-1997 برقم ايداع   

4416 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  12:00:00ص

57 - نيفين كمال ابراهيم عثمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   118939  قيدت فى  15-02-1998 برقم 

ايداع   1770 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  

12:00:00ص

58 - نادى التعاون " وليد عبد الوهاب وشركاة "   شركة سبق قيدها برقم :   190064  قيدت فى  

16-01-2008 برقم ايداع   510 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2028  12:00:00ص

59 - دكتور فكرى فارس ساويرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   80540  قيدت فى  04-11-1998 برقم 

ايداع   104 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2023  12:00:00

ص

60 - ايروكوند م عماد الدين مصطفى عبدة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94225  قيدت فى  

15-12-1992 برقم ايداع   8508 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2027  12:00:00ص

61 - شركة الجمال للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   94411  قيدت فى  22-12-1992 برقم 

ايداع   9045 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2027  

12:00:00ص
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62 - شركة عادل حسين وشركاه للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   94411  قيدت فى  

02-10-2005 برقم ايداع   13611 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2025  12:00:00ص

63 - شركة عادل حسين وشركاه للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   94411  قيدت فى  

02-10-2005 برقم ايداع   13612 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2025  12:00:00ص

64 - شركه الجمال للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   94411  قيدت فى  13-11-2006 برقم ايداع   18594 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

65 - شركه صادكو للتجاره والتوزيع ش .م . م   شركة سبق قيدها برقم :   95612  قيدت فى  1993-05-24 

برقم ايداع   3184 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2023  

12:00:00ص

66 - شركه محمد بدر الدين وشركاه للمواد الغذائيه والستهلكية بالجملة   شركة سبق قيدها برقم :   109711  

قيدت فى  07-11-1996 برقم ايداع   11755 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/11/2026  12:00:00ص

67 - خالد عبدالمنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   117075  قيدت فى  11-11-1997 برقم ايداع   

14165 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

68 - سماح احمد عبد اللطيف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   190030  قيدت فى  10-01-2008 برقم 

ايداع   312 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00

ص

69 - شركة تارجت اد للدعايه والعلن اشرف شاكر قطب وشريكه للدعايه والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   

229030  قيدت فى  10-04-2013 برقم ايداع   4446 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/04/2023  12:00:00ص

70 - محمد حسن محمد الزناتى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   232193  قيدت فى  01-06-2017 برقم 

ايداع   1931716 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

71 - اصبح / احمد علي محمد علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239404  قيدت فى  2017-06-08 

برقم ايداع   8786 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  

12:00:00ص

72 - الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم 

:   251342  قيدت فى  06-06-2016 برقم ايداع   1846922 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/06/2026  12:00:00ص

73 - سما جروب انترناشيونال رضا فرج ابراهيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   146611  قيدت فى  

20-04-2002 برقم ايداع   4170 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2027  12:00:00ص

74 - كريمه احمد احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   163626  قيدت فى  24-11-2004 برقم ايداع   

14547 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2024  12:00:00ص

75 - محمود علوانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   218717  قيدت فى  16-01-2012 برقم ايداع   

1073 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

76 - شركه طيبه للمقاولت و نظم التبريد و التكييف   شركة سبق قيدها برقم :   118783  قيدت فى  

24-08-2016 برقم ايداع   11541 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2026  12:00:00ص
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77 - صلح منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118783  قيدت فى  09-02-1998 برقم ايداع   

71441 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  12:00:00ص

78 - شكرى عيد ابراهيم القمبشاوى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   144564  قيدت فى  2001-12-12 

برقم ايداع   12966 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2026  

12:00:00ص

79 - احمد مصطفى بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   158272  قيدت فى  09-03-2004 برقم ايداع   

2572 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2024  12:00:00ص

80 - محمد مصطفى اسحق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   166526  قيدت فى  28-03-2005 برقم ايداع   

4355 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2025  12:00:00ص

81 - عصام امام وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   189970  قيدت فى  26-12-2007 برقم ايداع   

16776 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

82 - الشهيدى للمقاولت الحكوميه   شركة سبق قيدها برقم :   190115  قيدت فى  23-01-2008 برقم ايداع   

796 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  12:00:00ص

83 - سناء حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   190238  قيدت فى  12-02-2008 برقم ايداع   1603 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

84 - عبد العليم نوارة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   228463  قيدت فى  21-01-2013 برقم ايداع   

799 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

85 - اشرف حسين عويضه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   237700  قيدت فى  17-10-2016 برقم 

ايداع   0 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2026  12:00:00ص

86 - شركة القصراوي الدولية لدارة وتشغيل المنشات الرياضية   شركة سبق قيدها برقم :   241583  قيدت فى  

08-03-2018 برقم ايداع   4073 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2028  12:00:00ص

87 - اصبح عزيز عصمت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51741  قيدت فى  28-10-1980 برقم ايداع   

6221 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2025  12:00:00ص

88 - احمد منصور متولى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117821  قيدت فى  14-12-1997 برقم ايداع   

15908 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

89 - اصبح التضامن العربى لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   119475  قيدت فى  

11-03-1998 برقم ايداع   2945 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2028  12:00:00ص

90 - عبير وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   169305  قيدت فى  19-07-2005 برقم ايداع   2872 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  12:00:00ص

91 - علء وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   188506  قيدت فى  06-05-2007 برقم ايداع   7798 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

92 - بسام مصطفى صالح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   237287  قيدت فى  10-08-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

93 - ياسر نجيب محمد عبدالمعبود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241231  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   2095 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

94 - شركة الطويل للتجارة الدولية  محمد على الطويل , عادل على احمد الطويل   شركة سبق قيدها برقم :   

251383  قيدت فى  24-04-1999 برقم ايداع   1000012 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/04/2024  12:00:00ص
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95 - مهندس  نجيب انسى ساويرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38824  قيدت فى  2002-07-08 

برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  

12:00:00ص

96 - اصبح / احمد تهامي ذكي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77636  قيدت فى  13-01-1988 برقم 

ايداع   314 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00

ص

97 - محمد محمد محمد رضان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77636  قيدت فى  28-01-2015 برقم 

ايداع   1023 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2025  

12:00:00ص

98 - كينج سويت   شركة سبق قيدها برقم :   77636  قيدت فى  31-01-2013 برقم ايداع   1276 وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2023  12:00:00ص

99 - محمد محمد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77636  قيدت فى  31-01-2013 برقم ايداع   

1276 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2023  12:00:00ص

100 - محمد محمد محمد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77636  قيدت فى  30-01-2013 برقم 

ايداع   1277 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  

12:00:00ص

101 - اصبح شركه بيراميدز كابيتال لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   119539  قيدت فى  

15-03-1998 برقم ايداع   3092 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2028  12:00:00ص

102 - اصبح ستديو الحكيم للنتاج الفني والعلمي )ورثة محمد وجدى حسن حسن الحكيم(   شركة سبق قيدها 

برقم :   233137  قيدت فى  03-11-2014 برقم ايداع   12003 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2024  12:00:00ص

103 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

236650  قيدت فى  28-04-2016 برقم ايداع   6227 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

104 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

236650  قيدت فى  07-08-2017 برقم ايداع   11548 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

105 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

236650  قيدت فى  01-10-2001 برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/09/2026  12:00:00ص

106 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

236650  قيدت فى  01-10-2001 برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/09/2026  12:00:00ص

107 - تامر باهر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   240519  قيدت فى  13-11-2017 برقم ايداع   

17331 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

108 - بنك السكندرية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  26-01-1992 برقم ايداع   669 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00ص

109 - بنك السكندرية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  07-07-1994 برقم ايداع   

4761 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2024  12:00:00ص

110 - فرع الدقى   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  07-07-1994 برقم ايداع   4761 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2024  12:00:00ص
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111 - فرع الهرم   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  07-07-1994 برقم ايداع   4762 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2024  12:00:00ص

112 - بنك السكندرية   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  25-05-2008 برقم ايداع   6057 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2023  12:00:00ص

113 - بنك السكندريه س 0 م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  12-08-1991 برقم ايداع   

6149 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2026  12:00:00ص

114 - بنك السكندريه شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  1991-08-12 

برقم ايداع   6149 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2026  

12:00:00ص

115 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  27-05-2008 برقم ايداع   1000037 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2023  12:00:00ص

116 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  11-06-2006 برقم ايداع   1908061 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  12:00:00ص

117 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  19-02-2006 برقم ايداع   1908063 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2026  12:00:00ص

118 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   24540  قيدت فى  29-01-2006 برقم ايداع   1908064 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2026  12:00:00ص

119 - شركة المسيرى لتوظيف العمالة المصرية فى الخارج )عادل المسيرى وشركاه( شركة ذات مسئوليه 

محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   95089  قيدت فى  13-03-1993 برقم ايداع   1649 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

120 - سامح عبد البر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102404  قيدت فى  18-05-1995 برقم ايداع   

4555 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2025  12:00:00ص

121 - ماك لتنشيط العمال التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   143817  قيدت فى  02-03-2008 برقم 

ايداع   2353 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2028  

12:00:00ص

122 - طارق محمود احمد امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150201  قيدت فى  06-11-2002 برقم 

ايداع   12471 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

123 - اصبح / محمود عبد النبي احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   240440  قيدت فى  

07-11-2017 برقم ايداع   17004 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

124 - احمد محمد سعد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   240449  قيدت فى  08-11-2017 برقم ايداع   

17063 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

125 - محمد حامد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77389  قيدت فى  22-12-1987 برقم ايداع   

10293 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2027  12:00:00ص

126 - الفا للمقاولت والتجارة مهندس  عصام الدين عامر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77609  قيدت 

فى  10-01-1988 برقم ايداع   229 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

127 - م  اميل فايق ناشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95130  قيدت فى  18-03-1993 برقم ايداع   

1751 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  12:00:00ص
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128 - شركة الصغير للتجاره وتعبئة المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   115476  قيدت فى  

30-08-1997 برقم ايداع   10354 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

129 - اصبح  شركه فالى للبصريات تامر حسونه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   118626  قيدت فى  

26-01-1998 برقم ايداع   1032 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2028  12:00:00ص

130 - البنك العقارى المصرى العربى ) شركه مساهمه مصريه (   شركة سبق قيدها برقم :   132148  قيدت 

فى  22-12-2002 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/12/2027  12:00:00ص

131 - فارما اوفر سيز لتجارة و توزيع الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   134080  قيدت فى  2011-10-04 

برقم ايداع   17419 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  

12:00:00ص

132 - فارما اوفر سيز لتجارة و توزيع الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   134080  قيدت فى  2012-11-18 

برقم ايداع   1000015 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  

12:00:00ص

133 - محمد محمد فضل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   160637  قيدت فى  29-06-2004 برقم ايداع   

8027 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

134 - شركه ممدوح شاهين ديدره عمر حسين   شركة سبق قيدها برقم :   179567  قيدت فى  2006-07-13 

برقم ايداع   11920 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  

12:00:00ص

135 - شركة المجموعة القتصادية لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   188977  قيدت فى  

28-08-2007 برقم ايداع   12736 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

136 - شركة مصطفى عبد ا محمد عثمان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   231626  قيدت فى  

02-04-2014 برقم ايداع   3681 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2024  12:00:00ص

137 - احمد بدر الدين طلعت عبد الستار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   236026  قيدت فى  

01-02-2016 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2026  12:00:00ص

138 - اصبح  حماده راتب علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239571  قيدت فى  11-07-2017 برقم 

ايداع   10053 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

139 - احمد هيرماس احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239861  قيدت فى  14-08-2017 برقم 

ايداع   12067 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

140 - منى على ابو الحديد على وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   240233  قيدت فى  2017-10-16 

برقم ايداع   15628 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

141 - عويس على احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61001  قيدت فى  18-05-1983 برقم 

ايداع   3231 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2023  

12:00:00ص
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142 - اصبح سامح ثابت بحيره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119203  قيدت فى  26-02-1998 برقم 

ايداع   2311 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  

12:00:00ص

143 - ناصر جلل محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119253  قيدت فى  01-03-1998 برقم ايداع   

2408 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

144 - اصبح شركة العالمان للنقل و للرحلت سيد حسن بكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   119425  

قيدت فى  09-03-1998 برقم ايداع   2824 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2028  12:00:00ص

145 - الشركة العالمية للتجارة مجدى محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119660  قيدت فى  

21-03-1998 برقم ايداع   3346 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2028  12:00:00ص

146 - جورج حلمى جورج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150666  قيدت فى  15-12-2002 برقم ايداع   

13586 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2027  12:00:00ص

147 - خالد حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   175915  قيدت فى  17-02-2013 برقم ايداع   

2022 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  12:00:00ص

148 - ويصا ثابت البنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205560  قيدت فى  26-08-2010 برقم ايداع   

15728 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2025  12:00:00ص

149 - سحر محمود على محمود و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   219177  قيدت فى  2012-01-31 

برقم ايداع   2066 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  

12:00:00ص

150 - الستشارى الدولى للستشارات التدريبية و الدارية   شركة سبق قيدها برقم :   239435  قيدت فى  

13-06-2017 برقم ايداع   9032 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2027  12:00:00ص

151 - عبدا شعبان محمد عواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   241654  قيدت فى  19-03-2018 برقم 

ايداع   4684 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  

12:00:00ص

152 - سوزوكى ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   78518  قيدت فى  30-01-2002 برقم ايداع   1273 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

153 - سوزوكي ايجيبت س0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   78518  قيدت فى  19-03-1988 برقم ايداع   

2491 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  12:00:00ص

154 - شركه رفعت نجيب ومحى كامل وماجى مجدى جرجس ومارتينا مجدى جرجس   شركة سبق قيدها برقم :   

97440  قيدت فى  21-02-1993 برقم ايداع   8358 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

155 - وليد حسن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   165510  قيدت فى  14-02-2006 برقم ايداع   

2017 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2026  12:00:00ص

156 - وليد حسن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   165510  قيدت فى  19-02-2005 برقم ايداع   

2252 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2025  12:00:00ص

157 - وليد حسن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   165510  قيدت فى  24-11-2005 برقم ايداع   

17379 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2025  12:00:00ص

158 - ابو بكر السيد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   187035  قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   

5032 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

Page 120 of 125 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

159 - شركة الستشارات الماليه عن الوراق الماليه د عبد العزيز حجازى ) هوروث (   شركة سبق قيدها برقم :   

190168  قيدت فى  03-02-2008 برقم ايداع   1161 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

160 - ابراهيم شعبان مهران وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   228728  قيدت فى  25-02-2013 برقم 

ايداع   2396 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  

12:00:00ص

161 - محمد سيد ابراهيم محمد الجندي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44918  قيدت فى  1978-06-19 

برقم ايداع   3033 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2023  

12:00:00ص

162 - محمد سيد ابراهيم محمد الجندي 0   شركة سبق قيدها برقم :   44918  قيدت فى  19-06-1978 برقم 

ايداع   3034 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2023  

12:00:00ص

163 - منال السيد وشركاؤها للتجارة والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   90699  قيدت فى  1991-09-25 

برقم ايداع   7287 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  

12:00:00ص

164 - ماران للتجارة والمقاولت وتصنيع الخشاب ش ذ م م ) maran(   شركة سبق قيدها برقم :   91828  

قيدت فى  24-04-1992 برقم ايداع   776 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/04/2027  12:00:00ص

165 - حمزه احمد حمزه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   172425  قيدت فى  28-11-2005 برقم ايداع   

15869 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

166 - خلد مدحت مختار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   190147  قيدت فى  29-01-2008 برقم ايداع   

1037 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

167 - شريف اسكندر اسكندر مسعود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   191835  قيدت فى  2008-12-01 

برقم ايداع   12696 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2023  

12:00:00ص

168 - مجدي حسين عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   222737  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   

10290 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

169 - شركة محمد رفعت محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   225611  قيدت فى  18-09-2012 برقم 

ايداع   16914 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

170 - محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   233273  قيدت فى  20-11-2014 برقم ايداع   0 وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2024  12:00:00ص

171 - عصام عبدالستار الخولي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241242  قيدت فى  07-02-2018 برقم 

ايداع   2150 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

172 - عبد الرحيم عمرو السيد عمرو وشركاه للثاث   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  

16-09-1981 برقم ايداع   5723 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2026  12:00:00ص

173 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  17-11-1990 برقم 

ايداع   8098 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2025  

12:00:00ص
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174 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  17-11-1990 برقم 

ايداع   8099 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2025  

12:00:00ص

175 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  14-09-2003 برقم 

ايداع   9975 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  

12:00:00ص

176 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  14-09-2003 برقم 

ايداع   1000009 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  

12:00:00ص

177 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  14-09-2003 برقم 

ايداع   1000010 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  

12:00:00ص

178 - عبد الرحيم عمرو السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54858  قيدت فى  16-02-2012 برقم 

ايداع   1000019 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

179 - امكون جروب للتنميه السياحيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   77422  قيدت فى  1987-12-26 

برقم ايداع   10367 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

180 - شركة الرحاب للصرافه ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   94793  قيدت فى  31-01-1993 برقم 

ايداع   718 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00

ص

181 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  07-11-1995 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  

12:00:00ص

182 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  07-11-1995 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  12:00:00

ص

183 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  30-03-2006 برقم 

ايداع   1908055 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  

12:00:00ص

184 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  30-03-2006 برقم ايداع   

1908055 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00

ص

185 - تروبيكان للمشروعات ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  30-03-2006 برقم 

ايداع   1908056 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  

12:00:00ص

186 - ستوديو مصر المهندسين   شركة سبق قيدها برقم :   104588  قيدت فى  30-03-2006 برقم ايداع   

1908056 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00

ص

187 - محمد ابراهيم السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   118135  قيدت فى  29-12-1997 برقم ايداع   

16648 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2027  12:00:00ص
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188 - محمد عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118135  قيدت فى  17-07-1999 برقم ايداع   

1000013 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2024  12:00:00

ص

189 - احمد على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   151656  قيدت فى  17-02-2003 برقم ايداع   1694 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  12:00:00ص

190 - شريف احمد شريف الشوربجى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   163418  قيدت فى  2008-02-06 

برقم ايداع   1389 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

191 - كلرين للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   163418  قيدت فى  

06-02-2008 برقم ايداع   1389 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2028  12:00:00ص

192 - طلعت محمد جمعه عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   218698  قيدت فى  2012-01-15 

برقم ايداع   1025 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  

12:00:00ص

193 - فاطمة النبوية حسن مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11251  قيدت فى  1950-04-24 

برقم ايداع   164 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2025  

12:00:00ص

194 - محمد قناوى اسمابت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11251  قيدت فى  24-04-1950 برقم ايداع   

164 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2025  12:00:00ص

195 - المهندسان احمد فؤاد ابو حسين ووائل احمد فؤاد ابو حسين   شركة سبق قيدها برقم :   57852  قيدت فى  

29-06-1982 برقم ايداع   5996 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

196 - شركة المهندس مجدى ميشيل عازر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   88793  قيدت فى  

24-02-1991 برقم ايداع   1551 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2026  12:00:00ص

197 - احمد عبد الحميد على عبد الرحيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   118896  قيدت فى  

14-02-1998 برقم ايداع   1663 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

198 - احمد عبد الحميد على عبد الرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   118896  قيدت فى  

04-12-2007 برقم ايداع   16060 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

199 - شركه كرام للستثمار العقارى )ش.م.م( وفقا لحكام قانون 159 لسنة 81 و لئحته   شركة سبق قيدها 

برقم :   132900  قيدت فى  08-02-2000 برقم ايداع   1438 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/02/2025  12:00:00ص

200 - شركة اولد حافظ للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   148746  قيدت فى  2002-08-19 

برقم ايداع   9117 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  

12:00:00ص

201 - اندريا ينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95064  قيدت فى  09-03-1993 برقم ايداع   1574 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2028  12:00:00ص

202 - نبيل احمد عبد الحكيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   136279  قيدت فى  31-07-2000 برقم 

ايداع   9056 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2025  

12:00:00ص
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203 - اوسكار لتشغيل المعادن _ محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151637  قيدت فى  

16-02-2003 برقم ايداع   1664 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2028  12:00:00ص

204 - محمد محمود محمد المغاورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151646  قيدت فى  2003-02-17 

برقم ايداع   1675 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

205 - محمد محمود محمد المغاورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151646  قيدت فى  2005-08-24 

برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  

12:00:00ص

206 - الجمعيه التعاونية العامه للستصلح الراضى وتنميتها وتعميرها والرضى المستصلحه والصحرواية   

شركة سبق قيدها برقم :   152036  قيدت فى  11-03-2003 برقم ايداع   2608 وفى تاريخ  2023-02-27  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

207 - حميدة محمود احمد كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   162066  قيدت فى  24-03-2009 برقم 

ايداع   3314 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  

12:00:00ص

208 - تامر عبد العال وشريكه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   238986  قيدت فى  12-04-2017 برقم 

ايداع   5731 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

209 - محمود فتحي محمد غنيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241088  قيدت فى  18-01-2018 برقم 

ايداع   1119 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص

210 - فتحي علي احمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64761  قيدت فى  07-10-1984 برقم ايداع   

5583 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2024  12:00:00ص

211 - سمير سيد عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115868  قيدت فى  16-09-1997 برقم 

ايداع   11279 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  

12:00:00ص

212 - اصبح جوده عطية وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   151582  قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   

1550 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  12:00:00ص

213 - اصبح السيد انور احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   187295  قيدت فى  2007-03-29 

برقم ايداع   5528 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  

12:00:00ص

214 - محمد عبد المحسن عبد التواب احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   212185  قيدت فى  

31-05-2011 برقم ايداع   8765 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2026  12:00:00ص

215 - هنيه عبد العال محمد على   شركة سبق قيدها برقم :   228133  قيدت فى  04-12-2012 برقم ايداع   

22407 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

216 - الشركه المصريه للصرافه والعمال الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   241180  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   1751 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

217 - اسامه علي محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   241250  قيدت فى  07-02-2018 برقم 

ايداع   2227 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص
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218 - سامح بكر علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   241676  قيدت فى  20-03-2018 برقم ايداع   

4833 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2028  12:00:00ص
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