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قيود أفراد

1 - محمود يوسف سيد احمد الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1294 ورقم قيد 39688    محل رئيسى  عن خدمات نظافة وصيانة, بجهة محافظة الجيزة قطعةE2/1 شارع 

مول ميدل سنتر ال164عمارة الحى11

2 - احمد مصطفى احمد عبدالرحمن سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1298 ورقم قيد 39689    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل رقم5 الحى6 المجاورة9

3 - رامى طارق محمد بندارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1306 

ورقم قيد 39693    محل رئيسى  عن بيع حيوانات اليفة وطيور الزينة, بجهة محافظة الجيزة رقم337 المحور 

المركزى الحى2 مج1

4 - بدر عبدالجواد كدوانى محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1308 

ورقم قيد 39694    محل رئيسى  عن محل موبيليا وادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة محل 1 مج 2 ق 5 

الفردوس

5 - خالد ابوالنور احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1320 ورقم 

قيد 39696    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح 10 مج 3 سنتر النوران محل 23

6 - كرم سيد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1321 ورقم 

قيد 39697    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محلGA11/1 مول مزارA مج5 الحى16 الشيخ 

زايد

7 - نبيل محمد عبدالله احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1327 ورقم 

قيد 39698    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة ح 3 مج 7 عقار 4 ن محور الكفراوى

8 - سمر سلمه عبدالمطلب رجب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1333 ورقم قيد 39699    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم96 المستقبل 

عماير103

9 - محمد كمال عبدالمنعم محمد اللمعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1334 ورقم قيد 39700    محل رئيسى  عن ورشة لف مواتير, بجهة محافظة الجيزة محل 1/13 مجمع مصر 

الخليج المنطقة الصناعية 3

10 - ممدوح محمد عبدالعزيز عبيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1335 

ورقم قيد 39701    محل رئيسى  عن المقاولت العامة, بجهة محافظة الجيزة الحى العاشر مجاورة6 عمارة99أ 

شقة1

11 - احمد ضاحى اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1338 

ورقم قيد 39702    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة الحى 5 عقد اول مجاورة 3 ق 

461 مكتب 2 دور تانى

12 - ربيع محمد ناجى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1340 ورقم 

قيد 39703    محل رئيسى  عن محل ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 14 سنتر المعتز سياحيه 

اولى
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13 - مجدى علء الدين حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1342 ورقم قيد 39704    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة مكتب 36 سنتر 

المل التجارى حى 1

14 - محمد محمد بسيونى حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1343 ورقم قيد 39705    محل رئيسى  عن محل بيع لحوم مجمده والدواجن, بجهة محافظة الجيزة شارع 103 

حى السكرية محل 5 عمارة 20

15 - هانى يحى مصطفى خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1344 

ورقم قيد 39706    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة (, بجهة 

محافظة الجيزة شقة بالدور الرضى رقم 1 الحى 5 قطعة 693

16 - نعمه صلح عبدالظاهر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1345 

ورقم قيد 39707    محل رئيسى  عن بيع وتنجيد فرش السيارات, بجهة محافظة الجيزة ح 11 مج 2 ع 9ب ش 

20 الدور الرضى

17 - طارق عبدالتواب عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1348 ورقم قيد 39708    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم والكافتريات مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة 

عقار59 محل4 حى الشجار حدائق اكتوبر

18 - محمود عزت الشهير حسين عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-05 

برقم ايداع 1355 ورقم قيد 39709    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة الجيزة عمارة389 مج1 

الحى1

19 - محمود تاج الدين سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1357 

ورقم قيد 39710    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة ح 8 محل 151 الدور 

الول طيبة جراند مول

20 - فرج محمد عبدالله على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1358 

ورقم قيد 39711    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد جميع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة الجيزة عقار 14 

شقة 101 الدور الرضى ابناء الجيزة

21 - اسامه جمال الدين محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1367 ورقم قيد 39712    محل رئيسى  عن معرض سيارات ومغسله, بجهة محافظة الجيزة رقم 18 ش 

المستثمر الصغير الشيخ زايد

22 - حسان محمد عسل عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1368 ورقم قيد 39713    محل رئيسى  عن مكتب تأجير السيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 سنتر على 

الدين سيتى مول التجارى الحى 7 قسم اول 6 اكتوبر

23 - محمد على عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1373 ورقم 

قيد 39715    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار 378 مج 2 الحى 1 شارع المعهد

24 - حسين محمد حسن صبيح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1376 

ورقم قيد 39716    محل رئيسى  عن بيع طيور ودواجن مدبوحه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 16 سنتر 

الميرلند الحى 2
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25 - محمود حسن محمدى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1377 ورقم قيد 39717    محل رئيسى  عن تجارة العدد والدوات واللت والتوريدات العموميه, بجهة محافظة 

الجيزة محل 10 الدور الثالث مول السويدى المحور المركزى الحى 12

26 - يسرية السعودى محمد على عطويه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1384 ورقم قيد 39718    محل رئيسى  عن تصنيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة قطعة17 مخازن 

الشباب300م

27 - ماهر عبدالرحمن حلمى على الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1396 ورقم قيد 39719    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل23 منطقةA3 شريحة13 

مدينة هرم سيتى

28 - احمد رفعت صلح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1406 ورقم قيد 

39720    محل رئيسى  عن كافى شوب, بجهة محافظة الجيزة محل 13 مول دبى كمبوند الخمايل

29 - عمر احمد عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1407 

ورقم قيد 39721    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة عقار 38 ه الحى 7 مجاوره 3 الدور 

الرضى

30 - نادر سمير احمد حمدى الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1408 ورقم قيد 39722    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الجيزة وحده 4 مكرر عماره 21 بالدور 

1 خدمات بيفرلى هيلز الحى 17 الشيخ زايد

31 - محمد احمد محمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1419 

ورقم قيد 39723    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 72 سنتر اللؤلؤة الحى 

الول مج 102 الشيخ زايد

32 - محمود نصر عبدالرحمن نصر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1425 ورقم قيد 39724    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة محل رقم5 عمارة10 

بلوك ك مجاورة2 الفردوس

33 - عبدا رضا زينهم عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1427 ورقم قيد 39725    محل رئيسى  عن توريدات صناعية وميكانيكية وكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 

مكتب 3 الدور 2 مبنى و - ميك ماك التجارى الحى 12

34 - بلل طارق احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1437 ورقم 

قيد 39726    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة ابراج برعى بلزا برج 1 الدور 4 مكتب 10 الحى 7 المحور المركزى

35 - يوسف عصام يوسف عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1441 ورقم قيد 39727    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (, 

بجهة محافظة الجيزة مشروع 247 عماره 131 شقه 13 حدائق اكتوبر

36 - مؤسسة السباعى للمقاولت والديكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1446 ورقم قيد 39729    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية )ماعدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة( والتشطيبات واعمال الديكور, بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 2 عمارة 73 مج 4 الحى 

9 الشيخ زايد

Page 4 of 68 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

37 - ابانوب عاطف زناتى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1464 

ورقم قيد 39730    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل 13 مركز خدمات غرب سوميد - الحى 

المتميز

38 - ساميه احمد عبدالحميد عبدالرحمن العياط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1469 ورقم قيد 39731    محل رئيسى  عن تجارة ادوات مكتبية واكسسوارات ورق تصوير وهدايا 

وعطور, بجهة محافظة الجيزة سنتر الردنية الحى 2 محل رقم 46

39 - محمد سامى سيد عشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1472 

ورقم قيد 39732    محل رئيسى  عن الدارة الفندقية وادارة المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة الجيزة قطعة 

1626 - شقة 2 - التوسعات الشمالية2000

40 - اسامه عز الرجال محمد على الحفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1473 ورقم قيد 39733    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة محل 5 عمارة 47 

التحاد التعاونى

41 - مراد رمسيس امين خله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1482 

ورقم قيد 39735    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الجيزة محل 

211 سنتر فايق ستارز مركز خدمات ح 8/7

42 - شريف محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1499 

ورقم قيد 39736    محل رئيسى  عن استثمار عقارى ومقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة شقة 1 عقار رقم 3 

بلوك 13/2 - حدائق اكتوبر

43 - السيد رجب محمد حجير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1513 

ورقم قيد 39737    محل رئيسى  عن مقاولت كهربائية, بجهة محافظة الجيزة الشباب 63 م ع 9 أ ش

44 - مروة حمدى سيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1515 

ورقم قيد 39738    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة محل سنتر الجهاز مجاوره 1 

الحى 6

45 - كريم محمد ابوالعنين محمد محرم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1518 ورقم قيد 39739    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات وتقديم مشروبات, بجهة محافظة الجيزة الحى الثالث 

عمارة 69 المحور المركزى

46 - محمد سلمه عبدالعزيز عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1533 ورقم قيد 39740    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة الجيزة شقة 14 عمارة 2ز مشروع سيتى مول المحور المركزى قطعة 4/1أ

47 - جمعه سيد جمعه حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1535 

ورقم قيد 39741    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة المركز التجارى محل 2 الحى 4 

محور الكفراوى

48 - ازهار عزت نصار خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1540 

ورقم قيد 39742    محل رئيسى  عن تطهير خزانات مياه الشرب ونقل النفايات الطبية والتوريدات العمومية )

ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وماعدا توريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 55 سنتر البدوى مج 7 الحى 

11
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49 - احمد عبدالسلم سعيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1555 ورقم قيد 39744    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة الجيزة وحدةB2 G1الدور الول مول السرايا

50 - زينهم كار للنقل المن للفراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1556 ورقم قيد 39745    محل رئيسى  عن النقل المن للفراد والرحلت, بجهة محافظة الجيزة شقة ادارى 

رقم1 عمارة278ب مدينة الفردوس عمارات الجيش

51 - ابراهيم حسن ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1557 

ورقم قيد 39746    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى12 وحدة15 سنتر جولدن مول 

المحور المركزى

52 - باسم على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1558 ورقم 

قيد 39747    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار رقم 12 - مجاورة 1 - بلوك ) ز ( - 

حى الفردوس

53 - احمد محمد عبدالعزيز ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1561 

ورقم قيد 39748    محل رئيسى  عن تسويق واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى11 مج5 عقار3 

شقة13

54 - امال محمد على المهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1564 

ورقم قيد 39749    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2216 الدور الثانى مبنى رقم 

2 مول Park st محور كريزى ووتر

55 - احمد يوسف ابراهيم عبدالقادر البربرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1565 ورقم قيد 39750    محل رئيسى  عن تجارة السماك المملحة, بجهة محافظة الجيزة الفردوس شارع 

الزهور عمارة10ك محل رقم9 حدائق اكتوبر

56 - محمود حسين احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1570 

ورقم قيد 39751    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت وتأجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة عمارة 7 

ط شقة 1 - جنوب الحياء - تمويل عقارى

57 - وحيد خالد انور عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1571 ورقم 

قيد 39752    محل رئيسى  عن توريد وتسويق ملبس ) فيماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة الجيزة 48 ش السياحية السادسة

58 - منى محمد بيومى نصار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1576 ورقم 

قيد 39753    محل رئيسى  عن كشك, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 - مجاورة 6 - بجوار عمارة 16

59 - رامى احمد التابعى فتيت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1587 

ورقم قيد 39754    محل رئيسى  عن تشيبطات وتشغيل وصيانة وادارة المشروعات النشائية, بجهة محافظة 

الجيزة قطعة رقم 71 مجاورة 1 الحى 2 المحور المركزى الدور الرابع شقة رقم 2

60 - علء محمد فراج سليمان عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1596 ورقم قيد 39755    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4 و 5 قطعة 1 مشروع 

اشجار سيتى حدائق اكتوبر
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61 - مصطفى عبدالستار الشيخ محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1597 ورقم قيد 39756    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة الحى 5 عقد ثانى شقة 29 

عقار 975

62 - سيد جلول حامد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1607 

ورقم قيد 39757    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع وتصدير)فيما عدا المحظور منه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة الجيزة الحى السادس - بيت العيلة - عمارة 36 ب

63 - اسلم عبدربه عبدالمولى السبكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1608 ورقم قيد 39758    محل رئيسى  عن محل لعب اطفال واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة القطعة 8/ب 

مركز خدمات الحى الول والثانى محور الكفراوى

64 - عبداللطيف عبدالنبى عبداللطيف حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1618 ورقم قيد 39759    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة مقر ادارى ق 103 عقار 

61 الدور الرضى شقة 1 الحى السادس

65 - اسلم محمد حامد الحانوتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1655 

ورقم قيد 39761    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة 

الفردوس شقة بالدور الرضى عقار 82

66 - ايمن عبدالستار محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1679 ورقم قيد 39762    محل رئيسى  عن خدمات النظافه, بجهة محافظة الجيزة الحى 11 م3 عمارة 7 شقة 3 

الشيخ زايد

67 - احمد طارق ابوالمكارم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1682 ورقم 

قيد 39764    محل رئيسى  عن بيع ميكب, بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم S19 - الدور الثانى - بسكوير مول 

- الحى 1

68 - كرستين بولس شحاته جمل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1683 

ورقم قيد 39766    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مواد البناء, بجهة محافظة الجيزة عقار 266 - ابنى بيتك 7 - 

قطاع 4 - 6 اكتوبر ثانى

69 - سمر عبدالكريم فارس على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1684 

ورقم قيد 39767    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة عقار55 شقة4 منطقة18 

ح11

70 - تامر يحيى فريد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1687 

ورقم قيد 39768    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية وادارة واقامه وتشغيل سلسل المحلت التجارية, بجهة 

محافظة الجيزة عماره 1179 الحى الخامس شقة 2 المجاورة السابعة

71 - ربيع جبريل امين عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1689 

ورقم قيد 39769    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة عقار 239 الحى 3 مج 2

72 - ايات محمد احمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1698 ورقم 

قيد 39771    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة محل 

رقم12 مول7 ابنى بيتك المنطقة الثانية
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73 - رامى احمد عبدالتواب حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 39773    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة ممر 19شقه18 قومى جنوب الحياء 

عمار109 الحى6

74 - القاضى للستثمار واستصلح الراضى الزراعيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 1705 ورقم قيد 39774    محل رئيسى  عن الستثمار واستصلح الراضى 

الزراعيه, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 1 دور ارضى بالعقار رقم 1283 المجاوره 6 الحى الثالث

75 - علء حامد عبدالفضيل حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1707 

ورقم قيد 39775    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 8B  ح 4 مركز 

المدينه التجارى المحور المركزى

76 - شريف سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1714 ورقم 

قيد 39778    محل رئيسى  عن مطعم وجبات جاهزة, بجهة محافظة الجيزة محل رقم1 مبنى رقم2خ بلوك2 مدينة 

الفردوس مول فرست مركز المدينة التجارى

77 - عبدالدايم خميس عبدالدايم حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1721 ورقم قيد 39779    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل رقم3 سوق1 المنطقة الولى ابنى 

بيتك حدائق اكتوبر

78 - اميمة عبدالسميع محمد المصلحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1724 ورقم قيد 39780    محل رئيسى  عن تشغيل معادن وتوريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, 

بجهة محافظة الجيزة محل11 مبنى7 مجمع المل الصناعى

79 - حنان محمود عبدالحافظ سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1729 

ورقم قيد 39782    محل رئيسى  عن خدمات ايجار السيارات, بجهة محافظة الجيزة مكتب 1 عماره 1 جنوب 

الحياء المستقبل

80 - عماد الدين سليمان اسماعيل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1730 ورقم قيد 39783    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة وحد رقم 1 عقار 

327 السياحيه السادسه

81 - محمود ربيع جلل موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1735 

ورقم قيد 39784    محل رئيسى  عن العطاره بجميع انواعها والتوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله (, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 71 سنتر المصطفى التجارى الحى 11 مج 8 قسم 

ثانى

82 - يوسف عرفه عبدالفتاح مهران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1748 ورقم قيد 39785    محل رئيسى  عن محل ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة الحى الول مجاورة 2 رقم 417

83 - محمد مصطفى ابراهيم هاشم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1753 

ورقم قيد 39786    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وادوات مكتبية, بجهة محافظة الجيزة محل8 سكن مصر 

السوق التجارى 228عمارة حدائق اكتوبر

84 - سمية ابو المجد احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1764 

ورقم قيد 39787    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة الحى8 مجاورة4 سنتر اللؤلؤة محل4
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85 - نبيل نجيب فرج بباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1784 ورقم 

قيد 39788    محل رئيسى  عن ورشة اعمال نجارة, بجهة محافظة الجيزة محل رقم4 القطعة1899 الحى الرابع 

مجاورة8

86 - باسم موسى اسرائيل خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1785 

ورقم قيد 39789    محل رئيسى  عن تجارة الخردة, بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار 18 مج 2 الحى 11

87 - امال عبدالفتاح محمود متولى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1792 

ورقم قيد 39790    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 سنتر الردنيه دور 3 

محل 263

88 - اسلم محمد محمد احمد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1807 ورقم قيد 39791    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى 4 مج 3 قطعة 

566 وحدة 2

89 - طه برسى  صالح طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1825 ورقم 

قيد 39793    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل خدمات سيارات بمحطات الوقود, بجهة محافظة الجيزة عمارة 

306 شقة 1 أ مدينة الفردوس

90 - سهام عبدا محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1828 

ورقم قيد 39794    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة 

عقار34 ح16 ع34 الشيخ زايد

91 - جوزيف صدقى شفيق جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1835 ورقم قيد 39795    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 24 ع 8 المنطقة الصناعية 3 مجمع المل

92 - محمد سمير حافظ محمد سالم عطا تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1837 ورقم قيد 39796    محل رئيسى  عن تجارة موبيليات, بجهة محافظة الجيزة رقم664 الحى الرابع مج3 

ش مجلس الدولة

93 - حمدى عبدالسميع محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1853 

ورقم قيد 39797    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات لوجستيه وشحن بضائع ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة الجيزة الحى 11 سنتر النخيل 2 محل 67 د

94 - ممدوح محمد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1854 

ورقم قيد 39798    محل رئيسى  عن تشغيل معادن وتوريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة الجيزة ورشه رقم 5 مجمع المل الصناعى المنطقه الصناعيه الثالثه

95 - حسن على محمد صديق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1855 

ورقم قيد 39799    محل رئيسى  عن مكتب رحلت سيارات بالداخل, بجهة محافظة الجيزة عقار 107 السكان 

القومى

96 - لمياء شعبان عبدالحافظ عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1875 ورقم قيد 39801    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة 

الجيزة رقم63م المنطقة6 ابنى بيتك
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97 - خالد سيد عبدالرؤوف حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1878 

ورقم قيد 39802    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة المحور المركزى مول 

السويدى ليلة القدر محل تجارى نموذج1و2

98 - رشا محمد سلمه طه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1879 ورقم 

قيد 39803    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الجيزة رقم 664 ح 4 مج 3 ش مجلس الدولة

99 - رضوى مسعد احمد القشاش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1883 

ورقم قيد 39804    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة مكتب ميدل ايست 

بروبرتيزD/32/1/46 الشيخ زايد

100 - زيادة جرافيكس Zeyada graphics تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 1884 ورقم قيد 39805    محل رئيسى  عن مكتب تصميم جرافيك ودعاية واعلن )ماعدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة( موافقة امنية رقم 515 لسنة 2022., 

بجهة محافظة الجيزة ع 150 الحى 12 م 1 المستقبل ش 18 الشيخ زايد

101 - كوافير رومانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1885 ورقم قيد 

39806    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة سنتر باراديس1 محل الدور الول حدائق 

اكتوبر

102 - عبدا محمد على دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1890 

ورقم قيد 39807    محل رئيسى  عن كافيه و مطعم, بجهة محافظة الجيزة الحى 7 مول على الدين بجوار روستو 

محل 30, 31

103 - ايمن محمد طايع احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1892 

ورقم قيد 39809    محل رئيسى  عن اصلح سيارات وبيع قطع غيار مستعمله, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 

3 سنتر روضة اكتوبر الحى 11 مج 5

104 - عمر خالد عبدالفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1895 

ورقم قيد 39810    محل رئيسى  عن ديكور اخشاب, بجهة محافظة الجيزة مبنى 513 الحى 7 التوسعات الشرقية 

ش مدينة مبارك التعليمية

105 - محمد زينهم محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1897 

ورقم قيد 39811    محل رئيسى  عن تجارة الطيور المجمدة, بجهة محافظة الجيزة سوق6 محل تجارى27 جنوب 

الحياء مرحلة6 بيت العيلة

106 - سامح سالم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1898 

ورقم قيد 39812    محل رئيسى  عن مكتب نقل مخلفات, بجهة محافظة الجيزة الحى 4 ميدان النجدة سنتر اكتوبر 

جراند مول مكتب رقم 6

107 - عبدالرحمن عيد ابوبكر محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1902 ورقم قيد 39813    محل رئيسى  عن اعداد وجبات جاهزة, بجهة محافظة الجيزة عمارة19 شقة2 كمبوند 

البستان جنوب الحياء الحى4

108 - شريف اشرف عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1907 

ورقم قيد 39814    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل 6 المول التجارى مشروع سكن 

مصر حدائق اكتوبر
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109 - محمود فتحى ابوالعل فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1908 ورقم قيد 39815    محل رئيسى  عن مكتبة )ماعدا بيع الصحف والمجلت وماعدا تصوير المستندات(, 

بجهة محافظة الجيزة الحى 12 عقار رقم 3 محل رقم 4

110 - سيد عامر عجمى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1918 

ورقم قيد 39819    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل4و5 الحى7 سنتر المدينة المنورة

111 - جون جمال جندى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1920 

ورقم قيد 39820    محل رئيسى  عن بيع احذية وشنط, بجهة محافظة الجيزة محل103 دور اول الحى10 مول 

اجياد كاسيل

112 - عصام صالحين صالح منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1924 ورقم قيد 39821    محل رئيسى  عن مكتب نقل برى ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى (, بجهة محافظة الجيزة عقار 66 الدور الثانى شقه 203 حى البشاير

113 - فارس جمال احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1926 

ورقم قيد 39822    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 1 قطعه 100 مجاوره 3 

الحى 10  مدينة الشيخ زايد

114 - هند عبدالرحمن محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1930 ورقم قيد 39824    محل رئيسى  عن بيع نظارات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 عماره 17 مج 4 

الحى 13 الشيخ زايد

115 - ايه انور السيد عمران يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1933 ورقم قيد 39825    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ونوريد 

العماله (, بجهة محافظة الجيزة عمرانيه 2 ق 4  ح 11

140 - فوزية مجدى محمد محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2072 ورقم قيد 39855    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة ح6 ع176 اسكان المستقبل محل8

116 - انجى محمود صدقى الدرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1947 

ورقم قيد 39827    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية وتجهيز وبيع وجبات واطعمة )ماعدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة( موافقة امنية رقم 557 لسنة 2022., بجهة محافظة الجيزة التوسعات الشرقية ق 14 فيل 1-2 الشيخ زايد

117 - سيد صبحى السيد الغنام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1959 

ورقم قيد 39828    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة الجيزة الدور 

2/1 عمارة 43 الحى 2 مج 1 المحور المركزى

118 - شريف السيد حميده السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1969 ورقم قيد 39829    محل رئيسى  عن مطعم سمك, بجهة محافظة الجيزة محل 20 الدور الرضى مشروع 

طيبة جاردنز

119 - هانى متولى مليجى محمد ابوسالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1970 ورقم قيد 39830    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى الرابع عمارة 57 شقة 4

Page 11 of 68 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

120 - مجدى منير جيد زكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1973 ورقم 

قيد 39832    محل رئيسى  عن بيع بالتجزئه عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء وعن طريق النترنت ) 

فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه  بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( بموجب موافقه امنيه رقم 

545 لسنة 2022, بجهة محافظة الجيزة رقم 44 المحور المركزى مول السرايا مدخل 2 الشيخ زايد

121 - رغدة محمد عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1974 ورقم قيد 39833    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة حدائق اكتوبر هرم ليف 

عمارة15

122 - نهى عادل سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1977 ورقم 

قيد 39834    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة 44

المحور المركزى مول السرايا دور ارضى منخفض مدخل2 الشيخ ذايد

123 - عطا محمد عطيه الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1985 

ورقم قيد 39836    محل رئيسى  عن محل ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة محل4 عمارة55 التحاد التعاونى 

التوسعات الشمالية

124 - محمود حامد عبدالحافظ السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1986 ورقم قيد 39837    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة 

الجيزة الحى11 سنتر الوجيه مقام على قطعة14 اسكان الشباب

125 - وفاء رمضان فرحات محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1989 ورقم قيد 39838    محل رئيسى  عن تخليص جمركى وخدمات رجال العمال فى مجال السيارات, بجهة 

محافظة الجيزة ع 64 ح 6 مج 9 مكتب رقم 1

126 - نورهان مصطفى احمد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2000 ورقم قيد 39840    محل رئيسى  عن فراشة, بجهة محافظة الجيزة محل96 سنتر اللؤلؤة ح1 الشيخ زايد

127 - احمد خالد ابراهيم الدسوقى ادريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2006 ورقم قيد 39841    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته و توريد 

العماله(, بجهة محافظة الجيزة مكتب 70 مبنى ب مجمع على الدين الحى 12 ليلة القدر المحور المركزى

128 - شكرى محمد حامد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2015 

ورقم قيد 39842    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته وماعدا نوريد 

العمالة(, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 مج 4 عمارة 4 شقة 4 الدور الثانى

129 - غاده حامد على حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2016 

ورقم قيد 39843    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة 

ش6 ع220 ح12 مج1 مشروع المستقبل

130 - احمد عبدا عبده حسين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2017 

ورقم قيد 39844    محل رئيسى  عن مطعم سندوتشات تيك اواى, بجهة محافظة الجيزة محل 2 عقار 3/15 حى 

2 مج 3

131 - عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2033 ورقم قيد 39845    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة الجيزة مقر ادارى عقار9 ق1880 ش الياسمين ح4 مج8
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132 - احمد اسامه حسين الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 39846    محل رئيسى  عن مركز تعليمى للفنون والداب ) فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 568 لسنة 2022(, بجهة محافظة الجيزة معرض جاليرا ق40 

محور كريزى ووتر وحدة108B الشيخ زايد

133 - اسامه مرسى حنفى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2036 

ورقم قيد 39847    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة وحدة21 ق2 امام نادى الصيد محور جمال 

عبدالناصر الممشى السياحى المتميز

134 - محمد عادل عبده السعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2048 

ورقم قيد 39848    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة قطعة 441 مخازن الشباب المنطقة الصناعية

135 - سمعان لبيب سعيد غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2056 

ورقم قيد 39850    محل رئيسى  عن بيع وتوريد جميع المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل, بجهة 

محافظة الجيزة محل بالدور الرضى عماره 2691 مجاوره 7  الحى 2

136 - جرجس يوسف مكين عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2057 ورقم قيد 39851    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة ورشه رقم 5 / أ قطعه 

128 المنطقه الصناعيه الثالثه

137 - فتحى محمود عباس عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2059 ورقم قيد 39852    محل رئيسى  عن تجارة السخانات الصناعيه وانظمة تسخين حمامات السباحه, بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 51 الدور الول عماره أ مجمع على الدين ليلة القدر

138 - ابو السعود ثابت عبدالعزيز تركى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2060 ورقم قيد 39853    محل رئيسى  عن مقاولت الحفر والردم, بجهة محافظة الجيزة عقار 9 شارع 

الياسمين قطعه 1880 الحى 4 مجاوره 8

139 - نعمت محمد يوسف حسين فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2071 ورقم قيد 39854    محل رئيسى  عن تعليم مهارات ماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 577 لسنة 2022., بجهة محافظة الجيزة ع 587 مج 3 ح 5 عقد 1

141 - شهاب الدين فراج بكرى ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2075 ورقم قيد 39856    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات هندسية, بجهة محافظة الجيزة 

مكتب5 مبنى ج كنوز النيل خدمات ح4/3

142 - بسمه سمير عباس محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2080 ورقم قيد 39857    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية ومستلزماتها(, 

بجهة محافظة الجيزة محل رقم16 الدور الول سنتر لؤلؤة زايد الحى الول مج2 الشيخ زايد

143 - زينب عبدا فرج ناصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2082 

ورقم قيد 39858    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم3 ق96 مجاورة3 

الحى7 الشيخ زايد

144 - اشرف فتحى عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 39859    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة شقة2 عمارة125 مجاورة3 

حى6
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145 - محمد السيد يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2090 

ورقم قيد 39860    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة عقار2 عمارة111 مجاورة3 الحى6

146 - عبدالرحمن فهيم كمال فهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2092 

ورقم قيد 39862    محل رئيسى  عن توريدات ونقل بضائع)بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة 

محافظة الجيزة شقة رقم1 عقار رقم1753 الحى4 مجاورة8

147 - محمود محمد جلل محمد تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2093 

ورقم قيد 39863    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 41 سنتر بلو ستار الحى 8 ش مكتبة 

الجامعة محل 41 و 42  1ك

148 - دعاء بهاء عبدالحليم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2094 

ورقم قيد 39864    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل 1 بلوك 2 قطعة 2 مشروع ويستيان - 

الشيخ زايد

149 - شوقى شعبان احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2095 

ورقم قيد 39865    محل رئيسى  عن استثمار وتطوير عقارى ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ح1 مج8 

ع1513 شقة1

150 - منار سمير شحاته هلل تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2098 

ورقم قيد 39866    محل رئيسى  عن توريدات عامة )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة الجيزة شقة 4 الحى 8 مجاورة 1 ق 48

151 - عاطف محمد محمد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2115 ورقم قيد 39868    محل رئيسى  عن تشطيبات متكاملة واعمال نجارة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة 

الجيزة الحى 11 قطعة 30 شقة 4

152 - شيماء غالب احمد زين العابدين المشهور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-27 

برقم ايداع 2116 ورقم قيد 39869    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العماله( وتصدير, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 33 الحى 6 قطعة ج سنتر وادى الملكة بجوار السويقة

153 - مديحة سيد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2127 

ورقم قيد 39870    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة محل7 عقار21 الحى1 مجاورة1 الشيخ زايد

154 - السيد محمد محمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2138 

ورقم قيد 39871    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى6 - مج3 - 

نموذج 8 - عمارة 118 - شقة 2

155 - شريف السعيد الشحات السعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2140 ورقم قيد 39872    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة الجيزة الحى6 - مج3 - عماره 118 - نموذج 8 - الدور الثالث وحدة رقم 5

156 - ابراهيم فوزى صالح حسونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2142 ورقم قيد 39873    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ح6 - مج3 - ع13 - ش 5

157 - محمود محمد الغزالى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2180 ورقم قيد 39877    محل رئيسى  عن صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة ح 8 لسيتى مول محل 334
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158 - محمد فوزى عبدالجليل عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2182 ورقم قيد 39878    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة الجيزة برج 9 ابراج علء الدين شقه 4
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فروع الفراد

1 - مصطفى محمد احمد على السيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1304 ورقم قيد   39692  محل فرعى  

عن اصبح / مطعم بيتزا  بجهة محافظة القاهرة 7 ش السباق دور اول شقة 103

2 - مصطفى محمد احمد على السيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1304 ورقم قيد   39692  محل فرعى  

عن اصبح / مطعم بيتزا  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 17 أ المحور المركزى المبنى التجارى محل رقم 7 الدور 

الرضى

3 - عصام عبدالفتاح محمود حسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1400 ورقم قيد   13656  محل فرعى  

عن ورشة الموبيليا  بجهة محافظة الجيزة شارع النور متفرع من ش مدرسة الجعودى

4 - مصطفى احمد السيد جمعة  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1413 ورقم قيد   14727  محل فرعى  عن 

اعداد وجبات ومشروبات غذائيه  بجهة محافظة الجيزة مجمع برايت ستارز محل 103

5 - علء على محمد صالح  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1440 ورقم قيد   25216  محل فرعى  عن 

اصبح النشاط توريد مستلزمات حمامات السباحة  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 3 بالمبنى أ  المركز التجارى ميك 

ماك

6 - صلح الدين محسن محمد سيد  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1471 ورقم قيد   23890  محل فرعى  

عن مكتب توريد الرخام وتنفيذ وتركيب المصاعد والستشارات الهندسية والستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 

19والفقرة 36 من المجموعه 6( والمقاولت العامة وادارة الفنادق والمطاعم والكافتيريات  بجهة محافظة الجيزة اضافة 

فرع بالعنوان/ 40 ش الحجاز - المهندسين الدور 6

7 - عبد ا عمر عبد المنعم محمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1552 ورقم قيد   39743  محل فرعى  

عن ملبس جاهزه حريمي  بجهة محافظة سوهاج محل رقم 13-عقار رقم 9 الدور الول -شارع الصاغه )القيساريه(-

مكه مول بالقيساريه ببندر سوهاج بملك/مصطفي عبد القادر السيد محمد

8 - عبد ا عمر عبد المنعم محمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1552 ورقم قيد   39743  محل فرعى  

عن ملبس جاهزه حريمي  بجهة محافظة الجيزة حى 3 مجاوره  1 عماره 46 -السادس من اكتوبر- ملك /احمد جمال 

فتح ا محمد

9 - صفوت عبدالقادر على  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1654 ورقم قيد   2866  محل فرعى  عن 

تشكيل المعادن وتجارة البراميل والتوريدات العمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله(  بجهة محافظة 

الجيزة قطعة 729 و731 مخازن الشباب 300 متر

10 - مجدى خليل قطب عمر خليفة  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1604 ورقم قيد   38341  محل فرعى  

عن  مكتب نقل عمال داخل الجمهورية  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع العنوان / بنى مجدول ش مسجد الشهداء شقة 

2 -  كرداسة

11 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر بيتس هوم  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1681 ورقم قيد   39763  

محل فرعى  عن بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة الجيزة A18 مدخل محور جمال عبدالناصر بوصله 

دهشور الشماليه

12 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر بيتس هوم  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1681 ورقم قيد   39763  

محل فرعى  عن بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 2 ش 

مصطفى مختار متفرع من ش عمار بن ياسر محل رقم 5

13 - حسان احمد حسان حسين  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   1710 ورقم قيد   39777  محل فرعى  عن 

اضافة فرع عن نشاط مصنع حقن ونفخ بلستيك والعاب  بجهة محافظة الجيزة عقار 18 ب قطعة 231 المنطقة 

الصناعية الثالثة السادس من اكتوبر عن فرع مصنع حقن ونفخ البلستيك واللعاب

14 - حسان احمد حسان حسين  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   1710 ورقم قيد   39777  محل فرعى  عن 

اضافة فرع عن نشاط مصنع حقن ونفخ بلستيك والعاب  بجهة محافظة الفيوم منيه الحيط م اطسا ملك ايمن احمد حسان 

حسين
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15 - عبدالكريم محمد عبدالعزيز مصطفى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1872 ورقم قيد   39800  محل 

فرعى  عن مقاولت عمومية متكاملة  بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى- ش - حسنى مبارك  -ملك  - محمد انور 

مرسى -

16 - عبدالكريم محمد عبدالعزيز مصطفى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1872 ورقم قيد   39800  محل 

فرعى  عن مقاولت عمومية متكاملة  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع رايا سيتى قسم حدائق اكتوبر _ بملك سعيد محمد 

عبدالعزيز

17 - خلود خالد محمد على ابراهيم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1928 ورقم قيد   38209  محل فرعى  

عن مصنع لوحات كهربائيه واسلك ومقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة الحى 11 مجاوره 5 عماره 42 دور 4 شقه 

13

18 - هيثم عبدالفتاح سعيد الزهارنة  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1963 ورقم قيد   16241  محل فرعى  

عن بيع عدد والت ومهمات امن صناعى فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ 

مجمع على الدين مبنى أ محل 42 الحى 6

19 - احمد فوزى حامد على سعد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2129 ورقم قيد   23523  محل فرعى  

عن مطعم وكافيه  بجهة محافظة الجيزة محل9 عمارة41ز مجاورة3 الحى3 الشيخ زايد
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قيود الشركات

1 - السيد عبدالرحمن محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1300 ورقم قيد  39690    مركز عام  عن الستثمار العقارى  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم2 عمارة3د 

مجاورة3 الحى8

2 - محمد احمد رمضان البشبيشى وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    1303 ورقم قيد  39691    مركز عام  عن مقاولت المبانى والنشاءات وتوريدات مواد البناء 

والنشاءات وتجارة النجيل الصناعى والمقاولت المتخصصة وانشاء وتجهيز الملعب والصالت الرياضية  

بجهة محافظة الجيزة شقة رقم1 عقار رقم1023 جاردن هوم التوسعات الشمالية

3 - اسامه فكرى محمد احمد وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1315 ورقم قيد  39695    مركز عام  عن مركز خدمة وصيانة وبيع الجهزة المنزلية  بجهة محافظة الجيزة 

رقم740 شارع29 الحى الخامس عقد2 مج4

4 - معتز محمد محمد عطيه وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

WEST  1372 ورقم قيد  39714    مركز عام  عن تسويق واستثمار عقارى  بجهة محافظة الجيزة مشروع

MARK بميدان جهينه امام مول العرب وجامعة النيل الشيخ زايد وحده رقم  B1-01-05 الكائن بمشروع 

WEST MARK والبالغ جملة مسطحه 69 م

5 - حلمى قمر الزمان حلمى نصار وشريكته شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1443 ورقم قيد  39728    مركز عام  عن الستثمار العقارى  بجهة محافظة الجيزة الحى الثانى 

المجاوره الخامسه عماره 1141  وحده رقم 7

6 - الرشيدى للتجاره والتوريدات ) ابراهيم حامد رشيدى وشركاه ( شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    1703 ورقم قيد  39772    مركز عام  عن توريد وتركيب الدوات الصحيه 

وشبكات الرى وكل مستلزماتهم  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 210 مبنى ب مجمع على الدين التجارى 

الدارى الدور الثالث

7 - عبدالرحمن عبدالرحمن سليمان وشريكه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    1709 ورقم قيد  39776    مركز عام  عن محل بيع اسماك مجمده  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 

عماره 10  مشروع 103 الحى السادس

8 - عمر حاتم ممدوح وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

1726 ورقم قيد  39781    مركز عام  عن تجارة الملبس وتصنيعها لدى الغير)فيما عدا الملبس العسكرية 

ومستلزماتها(  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم1 ارضى الحى1 مجاورة2 قطعة409

9 - ليزا ادريانو وشريكها شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    1824 

ورقم قيد  39792    مركز عام  عن تاجير دراجات  بجهة محافظة الجيزة 42منطقة عمرانية1 كمبوند اشراقة

10 - بطل عبدالوهاب ومحمد عمر شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

1891 ورقم قيد  39808    مركز عام  عن مطعم اسماك ومأكولت بحريه  بجهة محافظة الجيزة المحل رقم ) 

2 ( الكائن اسفل العماره رقم 46  الحى الول المجاوره الولى بمدينة الشيخ زايد

11 - محمود خالد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 1,050,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

1909 ورقم قيد  39816    مركز عام  عن توريدات وصيانات انظمة الحريق ومقاولت عامة  بجهة محافظة 

الجيزة التوسعات الشمالية حى بالميرا امام الربوة
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12 - السيد احمد السيد احمد المنير وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    1915 ورقم قيد  39818    مركز عام  عن بموجب موافقة امنية رقم 565 لسنة 2022 تطوير 

وتدريب العقول الريادية واستشارات ادارية ونفسية وتربوية والتطوير والجودة والبتكار وتدريب ومنح شهادات 

محلية ودولية وارشاد اسرى وعلقات زوجية ودعم نفسي والتربية الخاصة وصعوبات التعلم والتخاطب والتاهيل 

النفسي للفئات الخاصة والترجمة )ماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية بعد الحصول على التراخيص اللزمة(  بجهة محافظة الجيزة 

برج 4 الدور الول الدارى سنتر سيلفر مول المحور المركزى

13 - حسام الشرقاوى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

1929 ورقم قيد  39823    مركز عام  عن توريد وتركيب اجهزة التكييف وتتحدد عمليات التركيب او التوريد 

وفقا لبنود هذا التفاق  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 الدور الول كمبوند بيتى بجنوب الحياء

14 - محمد حافظ الشناوى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

1936 ورقم قيد  39826    مركز عام  عن القيام بأعمال التسويق العقارى والمقاولت العامه  بجهة محافظة 

الجيزة كائن بالعقار رقم 308 نموذج  G2 الكائنه بالدور الثالث الجهه الغربيه بمول اكتوبر بلزا المحور 

المركزى

15 - ماهر فايز لوقا وشريكه برسوم حلمى صداق شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    1971 ورقم قيد  39831    مركز عام  عن استثمار عقارى  بجهة محافظة 

الجيزة وحدة رقم 2 الدور الرضى قطعة 59 جنوب الحياء المستثمر الصغير

16 - امجد سليمان سليمان الجابرى وشريكته شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    1984 ورقم قيد  39835    مركز عام  عن مكتبة)فيما عدا تصوير المستندات(  بجهة محافظة 

الجيزة الحى6 مج9 السوق التجارى محل2

17 - البسمى محمد وشركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2091 

ورقم قيد  39861    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العامة  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 3 عمارة 

146 مجاورة 4 الحى 6

18 - اسلم سعيد محمد المتولى وشركائه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    2099 ورقم قيد  39867    مركز عام  عن تطوير وتسويق وتشطيب عقارى ومقاولت عامة  بجهة 

محافظة الجيزة 44المحور المركزى مول السريا مدخل2 وحدة2 رقم9 الشيخ زايد

19 - محمود حسين وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

2159 ورقم قيد  39874    مركز عام  عن انشاء جيم/لياقة بدنية  بجهة محافظة الجيزة الدور الثانى بعد 

البدروم والرضى من الجهة القبلية بالمركز التجارى فرست مولوالمقام على القطعة الخدمية رقم2 بلوك خ2 

مركز المدينة مدينة الفردوس قسم ثالث

Page 19 of 68 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الشركات

1 - رضا عبدالستار موسى عوض وشركاه   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1311 ورقم قيد   12107   

فرعى  عن تصنيع وتعبئه وتجاره السمده الصلبه والسائله والمركبه وتقديم خدمات مقاومة الفات الزراعيه 

والحشرات وانتاج وبيع الشتلت الزراعيه وانشاء المخازن والمستودعات لهذه الغراض وانتاج وتوزيع السمده 

والتقاوى والمبيدات والعلف والتجار فى الحاصلت الزراعيه ومنتجاتها وتصنيعها والتجار فى القطان 

ومنتجاتها واللت والمعدات الزراعيه والتجار فى المواد الكيماويه والمبيدات الحشريه المنزليهاضافة نشاط بيع 

وشراء واستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى 

المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر )اقل من عشرون الف فدان( واستصلح واستزراع 

الراضى البور والصحراوية لنفسه وللغير والستيراد واللتصدير) فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من 

المجموعه 6 (ا  بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 372 المنطقه الصناعيه الولى بمدينة السادس من اكتوبر 

الجديده

2 - اشرف ابراهيم عبد الشافي وشريكه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    1995 ورقم قيد   39839   

فرعى  عن  تجاره الدوات الكهربائيه والكابلت والتصدير والتوريدات العموميه) فيماعدا مجالت الدعايه 

والعلن(  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 29 بالدور الرضي المرتفع مبنى ج مول ميك ماك

3 - اشرف ابراهيم عبد الشافي وشريكه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    1995 ورقم قيد   39839   

فرعى  عن  تجاره الدوات الكهربائيه والكابلت والتصدير والتوريدات العموميه) فيماعدا مجالت الدعايه 

والعلن(  بجهة محافظة القاهرة الدور الرض 21 شارع عرابى
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 محو - شطب

1 - هدى السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21812 قيد فى 05-02-2015 برقم ايداع  328 وفى 

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

2 - بسام سيد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37536 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  2231 وفى 

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

3 - على رمضان محمد نجم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   38372 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع  5542 

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

4 - امجد سليمان سليمان الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16434 قيد فى 06-02-2012 برقم ايداع  266 

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

5 - نشأت محمد صفوت خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32109 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع  

4369 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

6 - هالة عبدالنعيم منصور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35596 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  3246 

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

7 - عادل حماده عمر عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38805 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  7073 

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

8 - غريب احمد عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15795 قيد فى 21-09-2011 برقم ايداع  4403 

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

9 - عبدالرحمن محمد سعيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   38593 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع  

6383 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

10 - على ربيع يوسف ابو عميرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   14109 قيد فى 22-12-2010 برقم ايداع  

4133 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

11 - العكوش لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   15698 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع  4201 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

12 - محمد عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22071 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع  948 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

13 - محمود رشدي محمد علي شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   36632 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

6367 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

14 - محمود توفيق على على تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13088 قيد فى 03-08-2010 برقم ايداع  

2580 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

15 - على محمد على عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18749 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  1225 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

16 - على محمد على عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18749 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  1227 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء فرع

17 - رضوان للستراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   30307 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  5414 

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

18 - فادى فريد فؤاد سور عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   30661 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  121 

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

19 - شعبان ممدوح هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34236 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  5471 

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

20 - محمد يوسف رزم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   4890 قيد فى 14-01-2003 برقم ايداع  62 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لوفاة صاحب الشأن
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21 - عبدالفتاح محمد فهمى غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11016 قيد فى 08-10-2009 برقم ايداع  

1649 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للوفاة

22 - مصطفى مؤمن محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   25338 قيد فى 27-10-2016 برقم ايداع  4414 

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

23 - مصطفى فولى على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10594 قيد فى 25-06-2009 برقم ايداع  960 

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

24 - دهب عزام للطوب الطفلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14645 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع  727 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

25 - فاتن عز الدين احمد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   27058 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع  2886 

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

26 - هدير مصطفى محمد ياور  تاجر فرد سبق قيده برقم   27241 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  3363 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

27 - ابراهيم دياب احمد على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   29343 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  

2898 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

28 - حسناء مبروك عبدالنبى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30286 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع  

5342 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

29 - مازن هشام محمد العتريس عبدالفتاح البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32828 قيد فى 2020-01-30 

برقم ايداع  651 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

30 - صيدليه د هديل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34754 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  562 وفى 

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

31 - محمد فتحي الصافي عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   34986 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

4999 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد رئيسى اخر

32 - مجدى محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37852 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  3491 

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

33 - مجد محمد عبدالمحسن حنيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   13564 قيد فى 10-10-2010 برقم ايداع  

3279 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

34 - حاتم صلح الدين ابراهيم محمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34629 قيد فى 18-01-2021 برقم 

ايداع  210 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

35 - ياسر سعد زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 29-05-1997 برقم ايداع  447 وفى تاريخ  

13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

36 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  2021 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

37 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  2022 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

38 - ياسر سعد زغلول حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 11-09-2001 برقم ايداع  999 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

39 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع  3098 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

40 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 29-05-1997 برقم ايداع  1000001 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

41 - هانى ماهر ذكى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7934 قيد فى 01-03-2006 برقم ايداع  267 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة
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42 - عبدا فاروق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9319 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع  657 

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

43 - رضا نبيل محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   13394 قيد فى 14-09-2010 برقم ايداع  3023 وفى 

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

44 - الء حسين سعد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18587 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع  897 وفى 

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

45 - وليد عبد المرضى منشاوى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   24306 قيد فى 27-07-2021 برقم 

ايداع  3968 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

46 - على عبدالرحيم محمد جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   34115 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع  

5052 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

47 - هشام احمد عبدالعظيم عثمان البوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36776 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

1699 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الرئيسى الخر

48 - احمد عبدالظاهر بكرى عبدالصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   37843 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  

3455 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

49 - مصطفى على عمر حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22424 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع  1775 

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

50 - احمد عبد ا بسطويسى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18685 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع  

1000014 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

51 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20218 قيد فى 22-12-2016 برقم ايداع  

1000003 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الرئيسى

52 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20218 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع  870 وفى 

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

53 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20218 قيد فى 22-12-2016 برقم ايداع  

1000004 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الرئيسى

54 - رحاب السيد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20818 قيد فى 10-07-2014 برقم ايداع  2035 

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

55 - محمد فتح ا ابراهيم كرد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26706 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع  1357 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

56 - احمد محمود توفيق كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28384 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع  355 وفى 

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

57 - خديجة ابراهيم على على  تاجر فرد سبق قيده برقم   36460 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  5766 

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

58 - احمد محسن رفعت ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38714 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  

6786 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

59 - جلل عبدالظاهر جلل عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   39320 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع  

9160 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

60 - رضوى مسعد احمد القشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم   17742 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع  2719 

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

61 - مينا ثابت لويس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   26101 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  6509 

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

62 - محمود عيسى محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   10429 قيد فى 21-05-2009 برقم ايداع  688 

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

Page 23 of 68 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

63 - صيدلية ايمان محرم محمود على الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21474 قيد فى 30-11-2014 برقم 

ايداع  3568 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

64 - مايكل فاروق يوسف مكين عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   23650 قيد فى 14-01-2016 برقم 

ايداع  136 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

65 - اسماء على اسماعيل معبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37818 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  3344 

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

66 - محمد اسامه محمد حضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   38565 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع  6278 

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

67 - محمد صادق عثمان عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   8903 قيد فى 24-12-2006 برقم ايداع  1943 

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

68 - محمد عبدالظاهر عبدالفتاح جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   11256 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع  

1457 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

69 - احمد عبدالوهاب احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12856 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع  

2225 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

70 - صيدلية د/ محمد شمس الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   24194 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع  

983 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع

71 - احمد محمد امين احمد لطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26061 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  735 

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

72 - عمرو سعيد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38540 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  6225 

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

73 - حسين عبدالمنعم سليمان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2246 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع  65 

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

74 - عيد سنوسى عبد المقصود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19120 قيد فى 31-07-2013 برقم ايداع  

2000 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

75 - عبودى عياد عبد النعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19420 قيد فى 03-11-2013 برقم ايداع  

3609 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

76 - علء الدين السيد السيد احمد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26901 قيد فى 29-05-2017 برقم 

ايداع  2454 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

77 - محمد سعيد محمد ربيع يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   39600 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع  849 

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

78 - اسامة كروم ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3586 قيد فى 06-02-2001 برقم ايداع  155 

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

79 - ناديه جابر زهير عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29366 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع  2969 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

80 - حسام عيد مهدى عبدالفتاح العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم   33498 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

2663 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

81 - عبدالرحمن طارق عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   33584 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  

2938 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

Page 24 of 68 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

رأس المال

1 - مسعد محمد مختار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12516 قيد فى 25-05-2010 برقم ايداع   1709 فى 

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

2 - طارق بشرى اسكندر جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   34024 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   4788 

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

3 - احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   34379 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   

5944 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - غريب فاروق غريب خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   39578 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع   764 فى 

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

5 - على ربيع السيد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   26371 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع   

2097 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمد فوزي شعبان عبدالحكم تاجر فرد سبق قيده برقم   37268 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   1225 

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

7 - سيف الدين شقلوف عامر شقلوف تاجر فرد سبق قيده برقم   24117 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع   

1117 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

8 - خالد احمد عيسى راضى تاجر فرد سبق قيده برقم   32753 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع   470 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - معتز سلمة رجب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34538 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع   6431 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - وائل طه محمود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   33697 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع   3789 

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

11 - محمود محمد طلعت محمد عفيفى فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   29467 قيد فى 05-07-2018 برقم 

ايداع   3202 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

12 - احمد السيد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32112 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع   4379 فى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - احمد حسين محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   34591 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع   98 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - دينا عاطف فتحى محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   37558 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع   

2346 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - شاكر رياض اسكندر قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   13618 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع   3349 

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

16 - عبدالرحيم السيد محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   34296 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   

5678 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - احمد كمال سيد شبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   33294 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع   2073 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

18 - منى فايز عبدالعزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   35070 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   1536 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - الشامى للموازين تاجر فرد سبق قيده برقم   26404 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع   3066 فى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - محمد مختار عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم   31170 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع   1602 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - حازم محمد نبيل حسن الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   38990 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع   

7814 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - عبدالرحمن جمعه صالح سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   24741 قيد فى 11-07-2016 برقم ايداع   

2611 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - محمد جمال عبدالقادر عريف تاجر فرد سبق قيده برقم   35069 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   

1535 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - سامح جمال محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   35548 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع   3128 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

25 - امير احمد على محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   38096 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   4695 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - مراد السيد محمد محمود عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    13582 قيد فى 12-10-2010 برقم ايداع    

3306 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مكتب214 

مول رويال تاورز قطعة1/17ب خلف التوحيد والنور

2 - محمد سعيد محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    34894 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    955 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 302 مول الحمد 

الدور الول منطقة 247 حدائق اكتوبر

3 - غريب فاروق غريب خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    39578 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    764 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/ سوق 

الجمله محل 78

4 - مازن معن محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم    30014 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    4664 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل5 بمول5-

خدمات البنفسج 1-التجمع الول

5 - مازن معن محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم    30014 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    4664 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل تجارى رقم 223 

الدور الثانى فوق الرضى 306 مول جلكسى التجمع الول القاهره الجديده

6 - عصام عبدالفتاح محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    13656 قيد فى 18-10-2010 برقم ايداع    

3402 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/شارع النور 

متفرع من ش مدرسة الجعودى بنشاط/ورشة الموبيليا

7 - مصطفى احمد السيد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم    14727 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    841 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / مجمع برايت ستارز 

محل 103 بنشاط / اعداد وجبات ومشروبات غذائيه وبسمه تجاريه / ماكينات طعام مصر

8 - مجدى حنا شكرى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18966 قيد فى 13-06-2013 برقم ايداع    1689 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/قطعة836 مخازن 

الشباب300م

9 - نرمين خميس السيد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    38765 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    6953 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل رقم23 بلزا 

5

10 - على محمد على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع    1239 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/  محل رقم 8 الحى 6 

مجاورة 9 سنتر

11 - على محمد على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع    1239 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/  محل رقم 9 الحى 6 

مجاورة 9 سنتر المراء مع الغاؤه

12 - على محمد على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع    1239 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ محل رقم 6 الحى 

6 مجاورة 9 سنتر المراء

13 - على محمد على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    1225 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ محل 9 مج 9 الحى 

6 سنتر المراء مع الغاؤه

Page 27 of 68 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

14 - على محمد على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    1227 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

15 - علء على محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    25216 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    4212 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 3 بالمبنى 

أ  المركز التجارى ميك ماك

16 - عرفه حموده عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27127 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    3087 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل رقم4 عقار 

رقم3ك الفردوس

17 - حسام صلح الدين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    33670 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

3719 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / طريق الواحات 

امام بوابة 4 محطة بنزين حدائق الهرام

18 - صلح الدين محسن محمد سيد بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم    23890 قيد فى 16-02-2016 برقم 

ايداع    640 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 40 

ش الحجاز - المهندسين الدور 6

19 - اسماعيل عبد الوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35461 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    

2854 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب 3511 

ابراج برعى بلزا برج 3 ميدان الحصرى الحى 7

20 - وليد يحي زكريا خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    37414 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    1751 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / 106 مول المدينة 

التجارى - الدور 2 - الحى 4 - ميدان الجيزة

21 - احمد محمد محمد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم    25528 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع    4835 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار رقم 60 الحى 10 مج 2 

شقة 18 بالدور الثانى - الشيخ زايد

22 - محمود محمد طلعت محمد عفيفى فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    29467 قيد فى 05-07-2018 برقم 

ايداع    3202 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعة 52 ؛ 53 ؛ 59 

؛ 60 بالمرحلة الرابعة قطاع الصناعات المعدنية كوم ابو راضى

23 - محمود سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    33814 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    4116 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل رقم 16 قطعة 3/68 

المحور المركزى مول الطارق الحى 12

24 - استدراك بيانات صاحب الشان ليصبح / عبدالباسط سيد عبدالباسط عبدالحافظ  رقم قومى / 

28807142100238 تاجر فرد سبق قيده برقم    34102 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    5012 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل 56 بمول فاملى مول - 

الحى الفاصل السكنى السياحى - اكتوبر اول

25 - محمد فتحي الصافي عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم    34986 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

4999 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء

26 - محمد فتحى الصافى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    34986 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1217 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الرئيسي الخر الكائن فى/ 

محل رقم 6 سنتر على الدين الحى 2 مجاورة 3

27 - اصبح / اس ان S N تاجر فرد سبق قيده برقم    28092 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    4792 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار 1007 الحى 1 مج 

5
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28 - سالم محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    35796 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    3823 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى اخر بالعنوان 46 شارع اللسلكى 

المعادي الجديده بنشاط/ بيع اثاث خشبي وبرأس مال 25000

29 - مصطفى السعيد عبدالرازق عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم    39569 قيد فى 16-01-2023 برقم 

ايداع    703 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ العقار 

رقم 19 أ ش نوبار لظوغلى

30 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع/ الحى السابع الوحده رقم 6 

مشروع الشركة الردنيه المرحله الثالثه

31 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء فرع بالعنوان / محل رقم 3 - منطقة 4 

- الحى 11 - شباب 70 م - عمارة 6 -

32 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسي الخر/ محل رقم 4 عماره 19 

السكان الحدائقى الشيخ زايد

33 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

34 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسيى الخربالعنوان محل رقم 1 - 

عمارة 15 - منطقة 2 - شباب 70 م -

35 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء جميع الفروع****تم الغاء الفرع 

بالعنوان/ الحى السابع الوحده رقم 6 مشروع الشركة الردنيه المرحله الثالثه

36 - ياسر سعد زغلول حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    1147 قيد فى 18-05-1997 برقم ايداع    364 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسي الخر/ الحى السابع سنتر 

الردنيه مكتب رقم 107 الدور الول مرحله 4 ب - 6 أكتوبر

37 - صفوت عبدالقادر على تاجر فرد سبق قيده برقم    2866 قيد فى 01-02-2000 برقم ايداع    99 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 729 و731 مخازن الشباب 300 متر

38 - وليد عبد المرضى منشاوى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24306 قيد فى 18-04-2016 برقم 

ايداع    1586 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المركز 

الرئيسي/ ق 235 المنطقة الصناعية الثالثة جمالون معدنى بمساحة 500متر

39 - وليد عبد المرضى منشاوى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24306 قيد فى 18-04-2016 برقم 

ايداع    1586 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ قطعة 

153 / 6 - المنطقة الصناعية الثانية مع الغاؤه

40 - وليد عبد المرضى منشاوى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24306 قيد فى 27-07-2021 برقم 

ايداع    3968 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

41 - هشام احمد عبدالعظيم عثمان البوشى تاجر فرد سبق قيده برقم    36776 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

6862 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المنطقة الصناعية 

- قطعة 450 مخازن الشباب 300م

42 - هشام احمد عبدالعظيم عثمان البوشى تاجر فرد سبق قيده برقم    36776 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

6862 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان/ 

سنتر النخيل محل 136 الحى11
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43 - هشام احمد عبدالعظيم عثمان البوشى تاجر فرد سبق قيده برقم    36776 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

1699 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

44 - مجدى خليل قطب عمر خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    38341 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

5450 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / بنى مجدول 

ش مسجد الشهداء شقة 2 - كرداسة

45 - مجدى خليل قطب عمر خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    38341 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

5450 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع العنوان / بنى مجدول 

ش مسجد الشهداء شقة 2 -  كرداسة

46 - ايمان يسرى عبداللطيف حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    39441 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    

9725 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تصحيح العنوان ليصبح/ محطة 

وقود شل اوت اكتوبر1 امام مول الصفوة

47 - هشام احمد امين دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    38659 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع    6597 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان النشاط / محل دورين مبنى 

رقم )6( سكوير مول - محطة شيل اوت - الشيخ زايد

48 - محمد صلح على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    28932 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع    

1812 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المبنى التجارى 

رقم i 3  منطقة الخدمات بقرية ليجاندا المجاوره الولى الحى 2 الشيخ زايد

49 - بسمه عاطف اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30907 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع    

828 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل رقم 38 قطعه 

3/68  شارع المحور المركزى قسم اكتوبر ثان

50 - محمود عبدا بسطويسى عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    13668 قيد فى 19-10-2010 برقم ايداع    

3424 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مبنى ب سنتر 

الطيار الحى المتميز محل 11

51 - احمد عبد ا بسطويسى عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    18685 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    

1101 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 103 ل البوابة 

الرابعه هضبة الهرام

52 - سامح ابراهيم عبدالجليل دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    21751 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / 4.3 مكتب ادارى 

رقم 11 الدور الثانى قطعه رقم 44/2/1  سيلفر مول

53 - سامح كمال عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23343 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    

3748 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/الحى3 

مجاورة1 عمارة50 شقة6 المحور المركزى

54 - محمد فتح ا ابراهيم كرد تاجر فرد سبق قيده برقم    26706 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع    1961 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المحو الخدمى 

- سنتر جلوريا مول - بجوار الكنيسة - محل 22 , 23 - الدور الول -

55 - فرج سعيد عبدالرازق عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    26979 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    

2675 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل28 

سنتر الحرية قطعة1 مج5 الحى5

56 - احمد حسين محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    34591 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    98 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مكتب رقم 1 عماره رقم 

881 مج 5 الحى الخامس
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57 - نهى حسن السعيد محمد نجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    36200 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

5005 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / كابتال بيزنس 

بارك مبنى رقم 4 الدور الثانى وحده رقم 203/204  الشيخ زايد

58 - دينا عاطف فتحى محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    37558 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

2346 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل تجارى 

بالدور الول المركز التجارى ) فرست مول ( مدينة الفردوس

59 - وائل عماد محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    38227 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    5131 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/الحى12 

السوق التجارى محل4 الشيخ زايد دار مصر

60 - رحاب على الرفاعى الصفطى تاجر فرد سبق قيده برقم    23753 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    

322 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/حدائق اكتوبر 

قطعة160 ارض الجمعيات مسلسل5 عمارة160 شقة6/1

61 - مطعم حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    26604 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    1732 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مول8 بيفرلى هيلز محل1 

بوابة9 الشيخ زايد

62 - مصطفى محمد احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    37208 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/  427 الحى الول 

المحور المركزى امام جامعة 6 اكتوبر

63 - مينا ثابت لويس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    26101 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    832 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ عمارة 63 - التحاد 

التعاونى - الحى 11 - محل 4 - مع الغاؤه

64 - مينا ثابت لويس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    26101 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    832 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المركز الرئيسى/ محل 5 

عمارة 60 التحاد التعاونى امام الشماليات

65 - مينا ثابت لويس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    26101 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    6509 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ع63 التحاد التعاونى 

الحى11 ع4 مع الغاؤه

66 - هانى احمد حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    7911 قيد فى 22-02-2006 برقم ايداع    229 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ح 7 سنتر المختار مكتب 10 

دور ارضى

67 - خلود خالد محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38209 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

5075 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / الحى 11 

مجاوره 5 عماره 42 دور 4 شقه 13

68 - محمد عبدالظاهر عبدالفتاح جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم    11256 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع    

2041 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع بالعنوان/ الحى المتميز 

مركز جمجوم الدولى محل 74

69 - محمد عبدالظاهر عبدالفتاح جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم    11256 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

70 - هيثم عبدالفتاح سعيد الزهارنة تاجر فرد سبق قيده برقم    16241 قيد فى 27-12-2011 برقم ايداع    

5224 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ مجمع على 

الدين مبنى أ محل 42 الحى 6
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71 - طه على احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    21885 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع    499 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح / قطعه 433 

المنطقه الصناعيه مخازن الشباب

72 - ايمان عادل عبدالواحد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    29013 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع    

2029 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ح 8 محور جمال 

عبدالناصر مول فاميلى لند رقم 219

73 - حماده على احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    32724 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    393 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ح 6 م 11 مركز 

المهندسين التجارى محل 5 الدور الرضى

74 - منى فايز عبدالعزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    35070 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

1536 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق 33 المنطقة 

الصناعية 3

75 - احمد محمد صوفى عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16813 قيد فى 12-04-2012 برقم ايداع    

1012 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل بالوحدة 

رقم5012 الدور الرضى مجمع5ب قطعة164 المنطقة الصناعية الولى

76 - اشرف جمال محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    11062 قيد فى 19-10-2009 برقم ايداع    

1721 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل رقم 1 الحى 

6 سنتر الجهاز مجاورة 3

77 - اصبح السم التجارى: صيدلية د/ محمد شمس تاجر فرد سبق قيده برقم    24194 قيد فى 2016-03-30 

برقم ايداع    1297 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن 

بالعنوان / محلين 8/3 مركز العاصمة السياحية الولى مج 2 الحى المتميز

78 - عبدالرحمن جمعه صالح سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    24741 قيد فى 11-07-2016 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل16 

عمارة 5 عمارات السرايا المحور المركزى الحى7

79 - مطعم حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    26604 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    1732 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مول8 بيفرلى هيلز محل رقم6 

بوابة9 الشيخ زايد

80 - احمد فوزى حامد على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    23523 قيد فى 15-12-2015 برقم ايداع    

4122 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/محل9 

عمارة41ز مجاورة3 الحى3 الشيخ زايد بنشاط/مطعم وكافيه

81 - محمود عبدالمعز محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28712 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/الوحدة 

رقم16 الثانى فوق الرضى مركز المدينة التجارى الحى الرابع المجاورة الولى

82 - محمد احمد محمد بيومى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    39575 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    

729 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ش عشرة 

عزبة ابو سنة بنشاط/مكتب لدارة وصيانة واصلح سيارات
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النشاط

1 - خالد محمد عبده الكتبى تاجر فرد سبق قيده برقم  8188 قيد فى 31-05-2006 برقم ايداع    734وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خامات العلف وحاصلت زراعية على النشاط الرئيسى

2 - طارق عبدالرؤف احمد السيد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  24146 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    

1189وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تشغيل معادن

3 - احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  34379 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

5944وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات عمومية وتوكيلت 

تجارية واستيراد وتصدير)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(

4 - غريب فاروق غريب خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  39578 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    764وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تجارة الفاكهه والخضار بالجملة والتوريدات 

ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة.

5 - احمد شكرى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19283 قيد فى 25-09-2013 برقم ايداع    2335

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تصنيع مشغولت معدنية ومشغولت اكريلك

6 - محمد محمد الشحات عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  27319 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    3611وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعليم كمبيوتر ماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية 

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

548 لسنة 2022.

7 - مصطفى احمد السيد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  14727 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    841وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع واصلح وصيانة ماكينات وخطوط النتاج 

وقطع غيار                                                                                    اضافة نشاط اعداد وجبات 

ومشروبات غذائيه خاص بالفرع

8 - حسين محمد حسين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  30312 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    5426

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش ) 

فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( بموجب موافقه امنيه رقم 384 لسنة 2022

9 - حسام صلح الدين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  33670 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    3719

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مركز وخدمة وصيانة سيارات وبيع قطع 

الغيار والكواتش والزيوت والتوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (

10 - على محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  12012 قيد فى 28-03-2010 برقم ايداع    983وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تطوير عقارى

11 - زينب محمد عفيفى البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  15584 قيد فى 19-07-2011 برقم ايداع    3976وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مطبعة فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم585 لسنة 

.2022

12 - محمود محمد طلعت محمد عفيفى فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  29467 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع    

3202وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / انتاج قفازات الفحص

13 - سلمى محمود احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  31219 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    1789

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تسويق ودعاية واعلن الى النشاط الصلى / 

توريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة واصدار الصحف والمجلت و الكتب الدينية والمصاحف 

والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 562 لسنة 2022
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14 - علء احمد سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32446 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    5379وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / الستيراد فيماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 والتصدير وبيع وتسويق وتوريد خامات البلستيك للنفس وللغير

15 - احمد حسن عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32470 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع    5452وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تجارة الخشاب

16 - وليد محمد خضيرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35641 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    337

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية 

وتجارة وتسويق المستلزمات البيطرية والمبيدات الحشريةوخدمات بيئية ونظافة خزانات ووجهات وتجارة وتسويق 

وخلط العلف على النشاط الرئيسى

17 - مصطفى السعيد عبدالرازق عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  39569 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

703وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ادارة وتشغيل مخازن توزيع الدوية

18 - غادة يحيى سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7938 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع    274وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع دواجن وخضار ومطعم فول وطعميه

19 - ياسر احمد حمدى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9232 قيد فى 28-03-2007 برقم ايداع    507وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  موافقة امنية رقم564 لسنة2022 عن نشاط/مكتبة بيع مصنفات 

سمعية وسمعية بصرية على اقراص مدمجة)فيما عدااصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن 

والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة(

20 - اصبح / اس ان S N تاجر فرد سبق قيده برقم  28092 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    4792وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ توريدات عمومية ماعدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته وماعدا توريد العمالة.

21 - وليد عبد المرضى منشاوى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  24306 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    

1586وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تصنيع اللت والمعدات وقطع غيارها

22 - هشام احمد عبدالعظيم عثمان البوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  36776 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

6862وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تصنيع منتجات جلدية ورياضية

23 - مجدى خليل قطب عمر خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  38341 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

5450وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب نقل عمال داخل الجمهورية

24 - وائل طه محمود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  33697 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    3789

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تسويق عقارى

25 - وائل عيد عبدالمنعم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36579 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    6187

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاظ / مقاولت عامه

26 - هشام احمد امين دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  38659 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع    6597وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تجارة الثاث والمفروشات والدوات الكهربائية

27 - عفاف على عوده سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  39352 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    9372

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب ومكافحة 

حشرات وتجارة مواد كيميائية ) فيماعدا المفرقعات ( وتوريدات عامة ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العمالة (

28 - عبد العال خلف محمود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  19277 قيد فى 24-09-2013 برقم ايداع    

2322وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تأجير معدات
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29 - جورج عبدالملك مكارم تاجر فرد سبق قيده برقم  3600 قيد فى 13-02-2001 برقم ايداع    188وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تدريب واستشارات فنية وادارية وتصميم اللت والمعدات 

الصناعية وخطوط النتاج وادارة وتنفيذ واعادة الهيكلة الفنية والدارية بالمصانع والشركات والتوكيلت والتمثيل 

للشركات الجنبية ومشروعات تنمية المجتمع وتقييم الصول وتاهيل الشركات والهيئات للحصول على شهادة 

الجودة واليزو فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت ونشاط دراسات احصائية واستقصائية )ماعدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والنترنت وتوريد العمالة ( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 533 لسنة 2022.**مكتب خدمات فى مجالت ترشيد الطاقة)خاص بالفرع(

30 - محمد السيد خاطر عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  15524 قيد فى 05-07-2011 برقم ايداع    3856

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب توريد احبار فقط

31 - ماجد رؤوف مليون عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  23603 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    

4311وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الحاصلت الزراعيه

32 - فرج سعيد عبدالرازق عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  26979 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    

2675وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مينى ماركت

33 - فتحى محمد فتح ا غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم  27495 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    4138

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/صيانة مداخن على النشاط الصلى

34 - على مفتاح محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  27953 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    4342

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مقاولت عامة وتوريدات عمومية)فيما 

عدا الكمبيوتر ومستلزماته(

35 - احمد حسين محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  34591 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    98

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريدات عموميه واستيراد وتصدير 

والتوكيلت التجاريه

36 - رحاب على الرفاعى الصفطى تاجر فرد سبق قيده برقم  23753 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    322

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/التوريدات والمقاولت)فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته(

37 - محمد عنتر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26013 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    641وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تصميم وتفصيل وتسويق الملبس 

والتصدير

38 - حسام عبدالمنعم عبدالعال السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  28289 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع    

107وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التصدير الى النشاط الصلى

39 - احمد مصطفى احمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  34199 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    5332

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/التسويق العقارى فقط

40 - صبحى كيلنى رمضان عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  29365 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع    

2968وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/التصدير على النشاط الصلى

41 - حماده على احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32724 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    393وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ كافتيريا

42 - منى فايز عبدالعزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35070 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    1536

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ صناعات معدنية وبلستيكية

43 - ايمن عبدالحميد محمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  25419 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    

4581وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  **موافقة امنية رقم587 لسنة2022 عن نشاط/

خدمات كمبيوتر وصيانة وبرامج وتطبيقات حاسب الى)فيما عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف(بعد الحصول على التراخيص اللزمة
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44 - محمد مختار عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  31170 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع    1602وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مقاولت عمومية وتوريدات وتنظيم 

معارض)فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت(بعد الحصول على التراخيص اللزمة**موافقة امنية 

رقم333 لسنة2021

45 - احمد سمير احمد محمد العوضى تاجر فرد سبق قيده برقم  33876 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    

4300وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/التصدير ونقل البضائع

46 - ايمن عبدالستار محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39762 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    1679

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عمومية وتوريد مستلزمات النشاءات 

والمبانى

47 - نهاد عارف سليم خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  7646 قيد فى 14-11-2005 برقم ايداع    1859وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الحصول على موافقة امنية رقم 560 لسنة 2022 بنشاط 

تصدير وانشاء مواقع على النترنت )فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدنية والمصاحف( بعد الحصول على التراخيص اللزمة

48 - محمد جمال عبدالقادر عريف تاجر فرد سبق قيده برقم  35069 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

1535وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد فيماعدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 والتصدير والشحن الدولى ونقل البضائع إلى النشاط الصلى بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من هيئة النقل البرى والدولى

49 - سامح جمال محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  35548 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    3128

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تجارة وتوريد الدواجن

50 - عمرو سعد مشهور حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  37671 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

2791وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عامة

51 - سعيد حسن حامد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27172 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    3203وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/التصدير

52 - محمود عبدالمعز محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28712 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع    

1255وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/التوريدات العمومية)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة والكاميرات اللسلكية(

53 - وائل عيد عبدالمنعم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36579 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    6187

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مقاولت عمومية وتسويق عقارى

54 - صباح لطفى جرجس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  36765 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    6825

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تجارة الدخنة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12516 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2010  برقم ايداع 1,709.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / ديار للمقاولت العامه والتسويق

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33975 وتم ايداعه بتاريخ   

04-10-2020  برقم ايداع 4,566.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/السويدية لتجارة الدوات الكهربائية

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8188 وتم ايداعه بتاريخ   

31-05-2006  برقم ايداع 734.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مناحل ومزارع مافكو للتجارة 

والتوريدات وعسل النحل

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39578 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2023  برقم ايداع 764.000 الى : اصبحت السمة/ مؤسسة الخلص للتوريدات وتجارة الخضار 

والفاكهة

5 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38765 وتم ايداعه بتاريخ   

Fresh Food  29-09-2022  برقم ايداع 6,953.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/فريش فود ماكس

Mix

6 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13655 وتم ايداعه بتاريخ   

18-10-2010  برقم ايداع 3,401.000 الى : اصبحت السمه / مودرن تكنولوجي للنطمه المتطوره

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27127 وتم ايداعه بتاريخ   

19-07-2017  برقم ايداع 3,087.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/بقالة الفردوس

8 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30733 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2019  برقم ايداع 310.000 الى : تعديل السمه التجاريه للفرع لتصبح /  حكايه

9 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34102 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2020  برقم ايداع 5,012.000 الى : استدراك بيانات صاحب الشان ليصبح / عبدالباسط سيد 

عبدالباسط عبدالحافظ  رقم قومى / 28807142100238

10 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34102 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2020  برقم ايداع 5,012.000 الى : اصبحت السمة التجارية / كوارتز سيلفر للفضيات

11 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39734 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2023  برقم ايداع 1,478.000 الى : محمد جمعه عبدالرحمن الصباغ

12 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39734 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2023  برقم ايداع 1,478.000 الى : ام ايه ار الصاغ للستيراد

13 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28092 وتم ايداعه بتاريخ   

S N 11-12-2017  برقم ايداع 4,792.000 الى : اصبح / اس ان

14 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36776 وتم ايداعه بتاريخ   

BOU / 06-12-2021  برقم ايداع 6,862.000 الى : اصبحت السمة التجارية

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38341 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2022  برقم ايداع 5,450.000 الى : اصبحت السمة التجارية / مكتب الخليل لنقل العمال

16 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39770 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2023  برقم ايداع 1,692.000 الى : محمد فتحى عطيه عبدا محمد

17 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39770 وتم ايداعه بتاريخ   

Sky Food 14-02-2023  برقم ايداع 1,692.000 الى : سكاى فود

18 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19277 وتم ايداعه بتاريخ   

24-09-2013  برقم ايداع 2,322.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / مؤسسة الرحمه
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19 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29467 وتم ايداعه بتاريخ   

LC 05-07-2018  برقم ايداع 3,202.000 الى : اصبحت السمة/ ال سى انترناشونال للصناعات الطبية

20 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26979 وتم ايداعه بتاريخ   

13-06-2017  برقم ايداع 2,675.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مينى ماركت الخلص

21 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27495 وتم ايداعه بتاريخ   

18-09-2017  برقم ايداع 4,138.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مؤسسة الهرام لتوريد وتركيب 

وصيانة اجهزة الطفاء وصيانة المداخن

22 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38233 وتم ايداعه بتاريخ   

M A S01-08-2022  برقم ايداع 5,151.000 الى : اضافة السمة التجارية/مؤسسة ماس

23 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23753 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2016  برقم ايداع 322.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/الرحاب للتوريدات والمقاولت

24 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26013 وتم ايداعه بتاريخ   

ALL FASHION 13-02-2017  برقم ايداع 641.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/اول فاشون

25 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26101 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2017  برقم ايداع 832.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ارت هاوس

26 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7911 وتم ايداعه بتاريخ   

link    22-02-2006  برقم ايداع 229.000 الى : اصبحت السمه التجاريه /  مؤسسة  لينك

27 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39817 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 1,911.000 الى : السمه التجاريه للرئيسى / ليوجد

28 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39817 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 1,911.000 الى : عمرو جمال عمرو مرضى

29 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32724 وتم ايداعه بتاريخ   

19-01-2020  برقم ايداع 393.000 الى : كافتيريا المحروسة

30 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35070 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2021  برقم ايداع 1,536.000 الى : اصبحت السمة/ وايت لين للصناعات المعدنية والبلستيكية

31 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31170 وتم ايداعه بتاريخ   

03-04-2019  برقم ايداع 1,602.000 الى : مؤسسة السوهاجى

32 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38574 وتم ايداعه بتاريخ   

08-09-2022  برقم ايداع 6,307.000 الى : اضافة السمة التجارية/الطاحونة

33 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24741 وتم ايداعه بتاريخ   

11-07-2016  برقم ايداع 2,611.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ميبكو للمقاولت العامة

34 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34775 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-2021  برقم ايداع 616.000 الى : اصبحت السمة التجارية / مطعم بيت المندى

35 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39454 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2022  برقم ايداع 9,772.000 الى : اصبحت السمة التجارية / الساقية المستقبل للصناعات 

البلستيكية
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الشخاص

1 - وليد عيد عبدالمنعم احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   36579 وتم ايداعه بتاريخ  08-11-2021 برقم 

ايداع    6187تم التأشير فى تاريخ   08-11-2021   بــ  

2 - عيد سنوسى عبد المقصود مرسى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   39593 وتم ايداعه بتاريخ  2023-01-18 

برقم ايداع    817تم التأشير فى تاريخ   18-01-2023   بــ  

3 - ولء ابراهيم عبد الظاهر جبر  مدير فرع المقيد برقم قيد   39763 وتم ايداعه بتاريخ  14-02-2023 برقم 

ايداع    1681تم التأشير فى تاريخ   14-02-2023   بــ  

4 - محمد فتحى عطيه عبدا محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   39770 وتم ايداعه بتاريخ  14-02-2023 برقم 

ايداع    1692تم التأشير فى تاريخ   14-02-2023   بــ  

5 - حسان احمد حسان حسين  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   39777 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-15 

برقم ايداع    1710تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

6 - عمرو جمال عمرو مرضى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   39817 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-21 

برقم ايداع    1911تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - تعديل السم التجارى لشركة ليصبح عصام قنديل واحمد شلبى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    21489 

قيدت فى 02-12-2014 برقم ايداع   3594 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

2 - مجدى عادل يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    13913 قيدت فى 28-11-2010 برقم ايداع   

3845 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

3 - طارق عيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    19379 قيدت فى 24-10-2013 برقم ايداع   2525 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

4 - احمد عبد العزيز على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    34054 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع   

4885 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

5 - احمد حسن ومحمد خيرى   شركة سبق قيدها برقم    33862 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع   4268 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

6 - احمد يحيى زكريا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    34664 قيدت فى 21-01-2021 برقم ايداع   308 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

7 - اصبح اسم الشركة محمد شريف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    17047 قيدت فى 03-06-2012 برقم 

ايداع   1474 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافه حقوقه

8 - محمد يوسف احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26972 قيدت فى 12-06-2017 برقم ايداع   2654 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

9 - احمد محمود سمير عبدالباقى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    32277 قيدت فى 13-11-2019 برقم 

ايداع   4880 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

10 - عبدالهادى محمد هيبه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    37549 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع   

2284 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

11 - عماد نجيب يوسف عريان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17066 قيدت فى 05-06-2012 برقم 

ايداع   1507 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

12 - شريف فكرى الحسانين و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    36385 قيدت فى 13-10-2021 برقم ايداع   

5559 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

13 - شريف فكرى الحسانين و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    36385 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع   

6133 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محوالفرع لفسخ الشركة

14 - البيرق   شركة سبق قيدها برقم    36385 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع   6133 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل محوالفرع لفسخ الشركة

15 - شريف فكرى الحسانين و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    36385 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع   

6134 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع لفسخ الشركة
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16 - ايكون لمستلزمات المحمول icon   شركة سبق قيدها برقم    36385 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع   

6134 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع لفسخ الشركة

17 - الشركة المصرية الدولية للتجارة )هبة عبدالملك حسين الشافعى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    

23926 قيدت فى 23-02-2016 برقم ايداع   708 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو 

القيد للغاء الفرع

18 - مطاعم الدهم )نبيل شعلن السيد الدهم وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم    34851 قيدت فى 

14-02-2021 برقم ايداع   821 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة 

واستلم كل طرف كافة حقوقه

19 - مصطفى منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15414 قيدت فى 15-06-2011 برقم ايداع   

3641 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

20 - فتحى ابوالعنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4909 قيدت فى 21-01-2003 برقم ايداع   90 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

21 - محمد رمضان على عطا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20085 قيدت فى 05-03-2014 برقم ايداع   

617 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه
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رأس المال

1 - محمد على عبدالمجيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     18077 قيدت فى 19-12-2012 برقم ايداع    

3257وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - امير محسن السيد منصور حشاد واحمد احمد على زغيب ومحمد على زكى سيد شركة سبق قيدها برقم     

35292 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    2249وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,200,000.000

3 - البلك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9316 قيدت فى 24-04-2007 برقم ايداع    651وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

4 - تعديل اسم الشركة ليصبح/محمد على غبيش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     13305 قيدت فى 

30-08-2010 برقم ايداع    2903وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

5 - تعديل السم التجارى ليصبح / عبدالرحمن محمد عبدالكافى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     22947 قيدت 

فى 01-09-2015 برقم ايداع    2885وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

6 - تعديل اسم الشركة ليصبح/مصطفى رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28292 قيدت فى 

09-01-2018 برقم ايداع    112وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

7 - على احمد الطحان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27807 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    3999

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - اصبح اسم الشركه / باسم فؤاد محمد حسن وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     11112 قيدت فى 

27-10-2009 برقم ايداع    1799وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

9 - اصبح اسم الشركة فاطمة محمد حسن العايدى وشريكها الشركة الهندسية لخدمات المياه وحفر البار شركة سبق 

قيدها برقم     9933 قيدت فى 03-08-2008 برقم ايداع    820وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  3,500,000.000

10 - اصبح اسم الشركة / طاهر شوقى مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     39649 قيدت فى 

25-01-2023 برقم ايداع    1060وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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العناوين

1 - تعديل السم التجارى للشركة لتصبح  رضا عبدالستار موسى عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

12107 قيدت فى 12-04-2010 برقم ايداع    1141وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / القطعه رقم 372 المنطقه الصناعيه الولى بمدينة السادس من اكتوبر الجديده

2 - امام توفيق وشركائه شركة سبق قيدها برقم     25979 قيدت فى 07-02-2017 برقم ايداع    569وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل رقم3 عمارة315 

الحى السابع عمارة المحور المركزى

3 - اصبح  محمد احمد غباشى ابراهيم وشركائه شركة سبق قيدها برقم     24747 قيدت فى 2016-07-12 

برقم ايداع    2624وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/

الوحدة رقم6 الدور الثالث فوق الرضى برج رقم3 قطعة رقم49/3 بالمحور المركزى

4 - امير محسن السيد منصور حشاد واحمد احمد على زغيب ومحمد على زكى سيد شركة سبق قيدها برقم     

35292 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    2249وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق رقم 54 التوسعات الشمالية السياحية 1 - الدفاع الوطنى

5 - محمد على حسن جلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3328 قيدت فى 23-09-2000 برقم ايداع    

1006وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / التوسعات الشماليه 

مساكن طيبه محور جمال عبدالناصر العقار رقم 8 شقه 2

6 - اصبح اسم الشركة كريم محمد على حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4290 قيدت فى 2002-03-19 

برقم ايداع    64وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / عقار رقم 

8 شقة 2 التوسعات الشمالية مساكن طيبة محور جمال عبدالناصر

7 - تعديل السم التجارى ليصبح عمرو احمد نصر الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29684 قيدت فى 

06-08-2018 برقم ايداع    3750وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان / الوحده رقم 7101 , 2217 المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا بمدينة الشيخ زايد 

المجاوره الولى الحى الثانى

8 - البورصة المصرية القابضة لتنمية السواق المالية شركة سبق قيدها برقم     22830 قيدت فى 

12-08-2015 برقم ايداع    2643وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع بالعنوان/ قطعة رقم 72 القطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس متفرع من شارع 90

9 - تعديل السم التجارى ليصبح / عبدالرحمن محمد عبدالكافى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     22947 قيدت 

فى 01-09-2015 برقم ايداع    2885وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح العنوان/ وحدة رقم 30 أ مجمع بدر الدين منطقة صناعية 4

10 - سعيد احمد حسين احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30075 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    

4886وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/عمارة77 

شقة5 شارع البستان المجاورة الثالثة الحى الثامن الشيخ زايد

11 - اصبح السم  سيد ابوجاسر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11558 قيدت فى 26-01-2010 برقم ايداع    

216وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب رقم 15 انفنيتى 

مول محور الكفراوى الحى الخامس
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12 - الشركة المصرية الدولية للتجارة )هبة عبدالملك حسين الشافعى وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     23926 

قيدت فى 23-02-2016 برقم ايداع    708وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/الوحدة39 بالدورB1 بمجمع جاليريا4 الكائن فى قطعة الرض رقم40 محور مركزى 

ووتر الشيخ زايد

13 - احمد عبدالسلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31627 قيدت فى 21-07-2019 برقم ايداع    3027

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / قطعة ارض صناعى ) 

مصنع ( رقم 210 بالمنطقه الصناعيه الثالثه

14 - سيف الدين واحمد مدحت شركة سبق قيدها برقم     31531 قيدت فى 27-06-2019 برقم ايداع    2747

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/غرفةD الكائنة 

بالشقة بالعنوان9 ش الياسمين قطعة1880 الدور الول الحى الرابع المجاورة الثامنة

15 - اصبح اسم الشركة/الشركة المصرية لخدمات الدارة فى مجال الستثمار)ش م م(Serv Fund شركة سبق 

قيدها برقم     17182 قيدت فى 03-07-2012 برقم ايداع    1730وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/21شارع جمال الدين ابوالمحاسن شقة17 جاردن سيتى

16 - سلمة احمد عبدا محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22920 قيدت فى 26-08-2015 برقم ايداع    

2821وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الحى السابع 

مجاوره اولى سنتر الردنيه الدور الول مكتب رقم 3 ب مرحله ثالثه

17 - امير محسن السيد منصور حشاد واحمد احمد على زغيب ومحمد على زكى سيد شركة سبق قيدها برقم     

35292 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    2249وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 179صقر قريش المعادى الجديدة
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النشاط

1 - اصبح اسم الشركة/ حجاج عشم محمود هاشم وشريكته. شركة سبق قيدها برقم     9082 قيدت فى 

19-02-2007 برقم ايداع    254 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ توكيلت 

تجارية وصيانة وجلى وتلميع الرخام

2 - محمد على عبدالمجيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     18077 قيدت فى 19-12-2012 برقم ايداع    

3257 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / تقديم الخدمات العامة فى مجال 

خدمات النظافه الشامله والتوريدات العمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (

3 - محمد على حسن جلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3328 قيدت فى 23-09-2000 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الملبس والكسسوارات الحريمى 

واكسسوار المحمول وتصوير السمتندات   واقتصار النشاط على / ادارة المطاعم والكافيتريات

4 - اصبح اسم الشركة كريم محمد على حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4290 قيدت فى 2002-03-19 

برقم ايداع    64 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الملبس والكسسوارات 

الحريمى واكسسوار المحمول وتصوير السمتندات - واقتصار النشاط على / ادارة المطاعم والكافيتريات

5 - تعديل اسم الشركة ليصبح/محمد على غبيش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     13305 قيدت فى 

30-08-2010 برقم ايداع    2903 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح/المقاولت والتوريدات واستصلح الراضى وتنمية الثروة السمكية

6 - تعديل السم التجارى ليصبح / عبدالرحمن محمد عبدالكافى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     22947 قيدت 

فى 01-09-2015 برقم ايداع    2885 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ 

الستيراد والتصدير وتجارة وتشكيل المعادن

7 - اصبح اسم الشركة فاطمة محمد حسن العايدى وشريكها الشركة الهندسية لخدمات المياه وحفر البار شركة سبق 

قيدها برقم     9933 قيدت فى 03-08-2008 برقم ايداع    820 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط / المقاولت والنشاءات

8 - تعديل اسم الشركة ليصبح/مصطفى رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28292 قيدت فى 

09-01-2018 برقم ايداع    112 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تجارة 

المنتجات الغذائية وتعبئتها لدى الغير وتوريدات عمومية الى النشاط الصلى تصميمات وخدمات دعاية واعلن )

فيما عدا توريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات 

اللسلكية (بعدالحصول على التراخيص اللزمة **موافقة امنية رقم 556لسنة2022

9 - سعيد احمد حسين احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30075 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    

4886 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/مقاولت عمومية متكاملة 

واستثمار عقارى

10 - ياسر حفنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17903 قيدت فى 19-11-2012 برقم ايداع    2935 وفى 

تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بكل ما يخص الصناعات الدوائية من ابحاث علمية 

ومعملية ودراسات ثبات والتدريبات النظرية والمعملية للطلبة والباحثين )فيما عدا المن والحراسة واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وتوريد العمالة بعد الحصول على التراخيص اللزمة( 

موافقة امنية رقم 593 لسنة 2022
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11 - على احمد الطحان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27807 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    

3999 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/التصدير

12 - اصبح السم التجارى /  وسام عبدالعظيم احمد عبد العظيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     17951 قيدت 

فى 26-11-2012 برقم ايداع    3014 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع انظمة الطاقه والكهرباء والمان وانظمه تكنولوجيه لتوفير الطاقه والجهزه 

اللكترونيه والكهربائيه والستشارات الهندسيه وتصميم وتركيب تكنولوجيا المبانى الذكيه وتكنولوجيا الطاقه الذكيه 

والطاقه البديله وتصنيع المواد الغذائيه والتصدير

13 - اصبح  مصطفى سعد عبيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25306 قيدت فى 23-10-2016 برقم ايداع    

4337 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/الستيراد

14 - سيف الدين واحمد مدحت شركة سبق قيدها برقم     31531 قيدت فى 27-06-2019 برقم ايداع    2747 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/توريدات عامة والمقاولت العامة)فيما 

عدا الكمبيوتر ومستلزماته(

15 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ محمد محمود السيد احمد صقر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33490 قيدت 

فى 20-07-2020 برقم ايداع    2646 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/

توريد خامات معادن وبلستيك بجميع انواعها وتوريد عدد والت ومعدات

الكيان القانونى

1 - احمد راضى نادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     39215 قيدت فى 27-11-2022 برقم ايداع    8677 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل السم التجارى ليصبح / عبدالرحمن محمد عبدالكافى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     22947 قيدت 

فى 01-09-2015 برقم ايداع    2885 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - تعديل اسم الشركة ليصبح/صبرى احمد عبدالله وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     14767 قيدت فى 

09-03-2011 برقم ايداع    894 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - تعديل اسم الشركة ليصبح/مصطفى رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28292 قيدت فى 

09-01-2018 برقم ايداع    112 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ محمد محمود السيد احمد صقر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33490 قيدت 

فى 20-07-2020 برقم ايداع    2646 وفى تاريخ  23-02-2023    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  , 34250   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2020 برقم ايداع    5525 الى   حسين كمال وشركاه

2 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9082   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2007 برقم ايداع    254 الى   اصبح اسم الشركة/ حجاج عشم محمود هاشم وشريكته.

3 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39265   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-11-2009 برقم ايداع    5555 الى   اصبح السم/ صندوق استثمار اميرالد للستثمار العقاري 

- امواج

4 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37635   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-04-2022 برقم ايداع    2630 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/احمد حنفى زكى وشريكه

5 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13305   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2010 برقم ايداع    2903 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/محمد على غبيش وشريكته

6 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15385   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2011 برقم ايداع    3567 الى   اصبح اسم الشركه / احمد رجب ابراهيم حسين وشركاه

7 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22947   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-09-2015 برقم ايداع    2885 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / عبدالرحمن محمد 

عبدالكافى وشريكيه

8 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14767   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2011 برقم ايداع    894 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/صبرى احمد عبدالله وشريكيه

9 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28292   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-01-2018 برقم ايداع    112 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/مصطفى رزق وشريكه

10 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32388   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-12-2019 برقم ايداع    5198 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/سى أى كابيتال للوساطة فى 

السندات

11 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15735   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    1868 الى   البنك الهلي المصري

12 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16904   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-05-2012 برقم ايداع    1204 الى   اصبح اسم الشركه / احمد مصطفى احمد زكى وشريكه

13 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17951   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-11-2012 برقم ايداع    3014 الى   اصبح السم التجارى /  وسام عبدالعظيم احمد عبد 

العظيم وشريكته

14 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33490   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-07-2020 برقم ايداع    2646 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ محمد محمود السيد احمد صقر 

وشركاه
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15 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17182   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-07-2012 برقم ايداع    1730 الى   اصبح اسم الشركة/الشركة المصرية لخدمات الدارة فى 

Serv Fund)مجال الستثمار)ش م م

16 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39849   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2049 الى   ابراهيم عبد المنعم سيد وشريكه

17 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 39849   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2049 الى   شركه الحسام للبلستيك

18 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22287   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2015 برقم ايداع    1461 الى   اصبح اسم الشركة / محمد حسن , عمر حسن وشريكهما

19 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22894   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2015 برقم ايداع    2778 الى   اصبح اسم الشركة/ محمد حسام زوزو وشريكته وتبقى 

سمة الشركة كما هى

20 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39649   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-01-2023 برقم ايداع    1060 الى   اصبح اسم الشركة / طاهر شوقى مصطفى وشريكته

21 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39875   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    2163 الى   مصطفي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وشريكيه

22 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 39875   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    2163 الى   شركة مستقبل مصر للتنميه الزراعية
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الشخاص

1 - عبدالناصر عبدالعزيز حسن محمد ناصر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    543   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1996 برقم ايداع   120 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1996  بــ :  **تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

للشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين فى السحب واليداع والقتراض والتمويل وفتح الحسابات الجارية 

والتوقيع على عقود الرهن وكافة العمليات المصرفية من والى البنوك ولهم حق بيع وشراء الصول الثابتة وبيع 

السيارات بانواعها ولهم حق التنازل ونقل العلمات التجارية للشركات الشقيقة وللغير فى الشهر العقارى.

2 - شادى احمد عاطف عبد الرحمن سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    962   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1997 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 08-06-1999  بــ :  **بموجب اجتماع الجمعية العامة 

العادية المنعقدة فى 2023/2/15 والمصدق عليها بتاريخ 2023/2/16 تم التى: 1- اقالة العضو/ شادى احمد 

عاطف عبدالرحمن **2- اعادة تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى: السيد/ احمد عاطف عبدالرحمن - رئيس 

مجلس الدارة **الدكتورة/ دينا احمد عاطف عبدالرحمن - عضو مجلس ادارة**السيد/ ايهاب عبدالمنعم محمود - 

عضو مجلس ادارة** السيدة/ وفاء السيد جاد عبدالهادى - عضو مجلس ادارة**السيد/ باسم بهجت عبدالستار - 

عضو مجلس ادارة ) ذو خبرة (

3 - محمود سيد عبد اللطيف احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9815   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2008 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2008  بــ :  بموجب محضر مجلس الدارة 

المنعقد بتاريخ2023/2/6 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى2023/2/20 استقالة السيد/محمود سيد 

عبداللطيف احمد نائب رئيس مجلس الدارة من مجلس ادارة شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م

4 - محمد احمد محمد شاش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16875   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-29 

برقم ايداع   1137 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2012  بــ :  **تعديل الدارة والتوقيع: للشريك المتضامن/ 

محمد احمد محمد شاش حق الدارة والتوقيع بان له حق البيع والشراء وتعيين الشركاء الموصيين وحق اخراجهم 

من الشركة والتعامل مع البنوك بكافة صورها بالقتراض والسحب واليداع وكذلك التعامل مع جميع الشركات 

الحكومية والغير حكومية بكافة صورها.

5 - خالد احمد السمان حسن  مصفى   المقيد برقم قيد    16901   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2012 برقم 

ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2012  بــ :  تعيين السيد/ خالد احمد السمان حسن مصفى جديد 

للشركة بتاريخ 2022/10/31 بدل من السيد/ هشام احمد سيد

6 - محمد على عبد المجيد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18077   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2012 برقم ايداع   3257 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  ** الداره وحق التوقيع موكله 

للطرف الول منفردا او للطرفين الول والثانى مجتمعين  بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق 

غرض الشركة وضمن اغراضها  وبعنوانها اما بشأن المعاملت التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه مصرى واية 

تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة فتصدر من الطرف 

الول منفردا ويعتبر الطرف الول منفردا هو الممثل الرسمى للشركه وله حق التمثيل القانونى للشركه امام جميع 

مؤسسات الدوله والبنوك
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7 - رامى ابراهيم محمد الدكانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22830   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2015 برقم ايداع   2643 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2015  بــ :  **بموجب محضر بتاريخ 

2023/1/12 وافق المجلس على قبول استقالة عضوية كل من: 1- الدكتورة/ منى احمد محمد زوبع 2- الستاذة/ 

دينا فكرى على السنباطى**ووافق المجلس على تعيين كل من الستاذة/ دينا اسامة عبدالعزيزالشنوفى والستاذة/ 

شرين صلح حسين شهدى وبذلك يكون تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى: الستاذ/ رامى ابراهيم محمد 

الدكانى رئيس مجلس الدارة**الستاذ/ حسام احمد الجراحى العضو المنتدب**الستاذ/ محمد حسن ابوالمجد عضو 

مجلس ادارة ** الستاذة/ دينا اسامة الشنوفى عضو مجلس ادارة مستقل من ذوى الخبرة** الستاذة/ شرين صلح 

حسين شهدى عضو مجلس ادارة مستقلمن ذوى الخبرة///بموجب محضر 2023/1/19 اضافة فرع جديد للشركة 

بالتجمع الخامس

8 - رانيا عصام محمد عزت على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39297   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   4659 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2016  بــ :  

9 - علء الدين يحى عطوه خلف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39297   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   4659 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2016  بــ :  غير تنفيذى ممثل شركة اودن 

للستثمارات المالية بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ2022/12/25 والمعتمد 

من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ2023/208 فقد تقرر التالى/الدكتور هاشم السيد هاشم دسوقى/نائب رئيس 

مجلس الدارة غير تنفيذى عن نفسه والدكتور/عبدالمنعم على محمد عمران العضو المنتدب ممثل شرركة اودن 

للستثمارات المالية والستاذ/كريم هاشم السيد هاشم عضو مجلس الدارة غيرتنفيذىممثل شركة اودن للستثمارات 

المالية والستاذة/يارا هاشم السيد هاشم عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ممثل شركة اودن للستثمارات المالية 

والستاذة/رانيا عصام محمد عزت عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ممثل شركة اودن للستثمارات المالية 

والدكتور/احمد محمود عثمان درويش عضو مجلس ادارة مستقل والدكتور/اشرف السيد العربى عبدالفتاح عضو 

مجلس ادارة مستقل ووالستاذ/ايهاب محمد حافظ فايد عضو مجلس ادارة مستقل

10 - يارا هاشم السيد هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39297   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   4659 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2016  بــ :  

11 - ايهاب محمد حافظ فايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39297   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   4659 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2016  بــ :  

12 - محمد احمد ابراهيم حجاج  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24944   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2016 برقم ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2016  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين السيد/محمد فاضل محمد عيد والسيد/محمد احمد ابراهيم حجاج مجتمعين ول يجوز لحدهما 

النفراد بالدارة والتوقيع كما ليحق ليهما منفردا القتراض او التعامل باسم الشركة امام ايه جهة حكومية او غير 

حكومية ولهما مجتمعين حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات واليداع والعتماد وابرام العقود والصفقات

13 - سعد عبيد جاد سلطان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25306   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   4337 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2017  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة مكفول للشريك/سعد عبيد جاد منفردا وله فى ذلك كافة السلطات فى التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية وامام البنوك وله فى ذلك حق القتراض منالبنوك وحق رهن اصول الشركة او بيعها او 

التنازل للنفس او الغير جميعا او جزء منها وله فى ذلك كافة الصلحيات فى ادارة الشركة دون تدخل الطرف 

الخر

14 - اسامه جمال عبدالرحمن على حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30075   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   4886 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  **واستلمه كافة حقوقه
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15 - مريم سعيد احمد حسين احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    30075   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   4886 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية والتوقيع على كافة العقود وتوثيقها امام الجهات للشركاء 

المتضامنين وهم/السيد/سعيداحمد حسين احمد والسيد/محمد سعيد احمد حسين والسيد/ابراهيم غريب محمد سيد 

والسيدة/مريم سعيد احمد حسين احمد مجتمعين او منفردين ولهم كافة الصلحيات فى ادارة الشركة والفروع 

والحصول على التسهيلت الئتمانية من الجهات المعتمدة للقتراض وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع على العقود 

ولهم حق البيع والرهن للصول الثابتة وذلك بما يضمن حسن سير العمل بالشركة مع اللتزام والحفاظ على اموال 

الشركة وفقا لسلوك الرجل الحريص على ماله الخاص ويجوز لهم تعيين مدير للشركة بموجب توكيل رسنى منهما 

وفى كل مجتمعين او منفردين

16 - فاطمه محمد حسن العايدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9933   وتم ايداعه بتاريخ    2008-08-03 

برقم ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  **اضافة للطرف الول/ فاطمة محمد حسن العايدى 

حق البيع للنفس والغير وحق التنازل للنفس والغير

17 - صبرى السيد محمد عبدالمطلب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   4113 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  **اتفق الشركاء على ان للسيد/ 

صبرى السيد محمد عبدالمطلب الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود البيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت كل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

18 - هاشم السيد هاشم دسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31959   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2019 برقم ايداع   3989 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 18/10/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 7/2/2023 

فقد تقرر التالي:  أصبح تشكيل رأسمال الشركة:  1( الدكتــور/ هــاشم السيـد هاشم دسوقي - رئيس مجلس الدارة 

- عن نفسه.  2( الستــاذة/ رانيا عصام محمـد عزت - العضو المنتدب – عن نفسها** 3( الستـاذ/ أحمد كمــال 

حافظ إسماعيل - عضو مجلس الدارة غير تنفيذي – عن نفسه.  4( المهندسة/ هبـة سعـد زغلول الشمارقة  الرقم 

القومي: 27106201600043 عضو مجلس الدارة غير تنفيذي – عن نفسها** 5( الستــاذ/ يحيـــي عصـام 

محمد لطــفي محمد  الرقم القومي: 29501180104117 عضو مجلس الدارة غير تنفيذي – عن نفسه.  6( 

المهنـدس/ محمد عبد ا محمد عبد المنعم غراب  الرقم القومي: 25401070100192 عضو مجلس ادارة - 

المستقل.

19 - محمود ابراهيم محمود على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33120   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   1486 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح/الدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية وحق التعامل مع البنوك وفى 

فتح الحسابات والسحب يكون للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وحق الرهن والقتراض واستصدار 

خطابات الضمان من البنوك وبيع اى اصل من اصول الشركة فيكون للشريكين مجتمعين

20 - محمد احمد غباشى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24747   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2016 برقم ايداع   2624 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  **اصبح حق الدارة والتوقيع 

موكل للشريكين/ محمد احمد غباشى ابراهيم والسيد/ ابراهيم رمضان ابراهيم عبدالقادر ولهم حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين اومنفردين والسحب واليداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والرهن والقتراض ولهم الحق فى 

تفويض الغير بالتوقيع على الشيكات مجتمعين اومنفردين ولهم حق التوقيع على عقود الشركة مجتمعين اومنفردين 

ولهم حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجتمعين اومنفردين ولهم حق تفويض الغير فى كل 

اوبعض ماذكر مجتمعين اومنفردين ولهم الحق فى الصلح والقرار والبراء والنكار والتمثيل امام جميع المحاكم 

والقرار بصحة التوقيع وصحة نفاذ العقود والتمثيل امام جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق مجتمعين 

اومنفردين ولهم بذلك اوسع السلطات لتحقيق اهداف الشركة.
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21 - هانى خالد محمد محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7562   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2005 برقم ايداع   1695 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  **واستلمه كافة حقوقه

22 - احمد السيد محمد على البطاط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7562   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2005 برقم ايداع   1695 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  **اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشركاء المتضامنين السيد/ ممدوح عبدالحميدموسى عمر والسيد/ مصطفى ممدوح عبد الحميد والسيد/ احمد السيد 

محمد على مجتمعين اومنفردين فيما يخص ادارة الشركة ويكون حق التعامل مع البنوك فى جميع المعاملت البنكية 

وفتح وغلق الحسابات مع البنوك والسحب من البنوك وحق القتراض والرهن بتوقيع الشريك/ مصطفى ممدوح 

عبدالحميد عمر منفردا ويكون حق البيع والرهن للصول وممتلكات الشركة وبتوقيع الشركاء السيد/ ممدوح 

عبدالحميد موسى عمر فقط على ان تكون جميع التصرفات باسم الشركة ولتحقيق غرضها ولمصلحتها ولهم حق 

توكيل الغير فى كل اوبعض ماسبق.

23 - حازم صلح الدين محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12883   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2010 برقم ايداع   2267 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المؤرخ فى2022/5/23 وافق اعضاء المجلس باجماع الحضور بعد المناقشة على ما يلى/صلحيات 

التوقيع عن اعمال الشركة منفردا للستاذ/حسن على حسن شكرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية والغير وله الحق فى تفويض او توكيل اخرين فى كل او بعض هذه 

الصلحيات مع سحب صلحية التوقيع عن اعمال الشركة من الستاذ/سامح احمد سيد على خضير وذلك التزاما 

بقواعد حوكمة الشركات لشغلة منصب رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته غير تنفيذى ومستقل **وبموجب محضر 

اجتماع مجلس الدارة المؤرخ فى 2022/1/10 وافق اعضاء المجلس باجماع الحضور بعد المناقشة على ترشيح 

الستاذ/حازم صلح الدين محمد عثمان ليشغل وظيفة مدير فرع الشركة بمحافظة السكندرية فرع تنفيذ من الفئة 

الثانية

24 - ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38809   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2965 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  بموجب محضر إجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 21/9/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 7/2/2023 

تقرر التالي:  أصبح تشكيل مجلس الدارة كالتالي:  1( الدكتور/ إبــراهيم فـوزى عبـــد الـــواحـد مرسـي. - رئيس 

مجلس الدارة - عن نفسه**2( الدكتور/ هاشم السيـد هاشـم دسـوقي - نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي 

- عن نفسه**3( اللواء/ علء الدين يحيي عطوه خلف. رقم قومي: 26505300102371- العضو المنتدب لتنمية 

العمال ممثل شركة/ أودن كابيتال جروب للستثمارات المـالية**4( الستاذ/ محمد أحمــد إبراهيم السيد - العضو 

المنتدب للشئون المالية والدراية ممثل شركة/ أودن كابيتال جروب للستثمـارات المالية**5( الستاذ/ كريم هاشم 

السيد هاشم.  رقم قومي: 29711202100158 العضو المنتدب للستثمار ممثل شركة/ أودن كابيتال جروب 

للستثمـارات المالية**6( الدكتور/ عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثل 

شركة/ أودن كابيتال جروب للستثمـارات المالية** 7( الستـــــاذة/ هل شاكر طلبة صقر - عضو مجلس إدارة - 

الستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم  رقم  غير تنفيذي ممثل شركة/ أودن كابيتال جروب للستثمـارات المالية**8(

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثل شركة/ أودن كابيتال جروب للستثمـارات  قومي: 29506012100167

المالية.**9( الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويــش. - عضو مجـلـس إدارة - المستـــقل**10( الدكتور/ أشرف 

السيــــد العربي عبـد الفتاح - عضو مجـلس إدارة - المســـتقل** 11( الدكتور/ كـرم كـردي عبـــد الفتــاح محمد - 

رقم قومي: 25312270100551 - عضو مجـلـس إدارة - المســـتقل.

25 - بيتر سمير فرج ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39519   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-13 

برقم ايداع   1000001 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  تعيين السيد/ بيتر سمير فرج ميخائيل مدير 

لفرع اكتوبر بدل من السيد/ محمد يحيى احمد عثمان.

26 - اسماء محمود السيد قطب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11112   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2009 برقم ايداع   1799 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  
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27 - اسماء محمود السيد قطب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11112   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2009 برقم ايداع   1799 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح/موكول للشريك الول المتضامن منفردا وله فى سبيل ذلك مباشرة جميع العمال التى تتطلبها مصلحة 

الشركة وله حق تمثيل الشركة امام المصالح الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والمكاتب الدارية وله 

حق تمثيل الشركة امام البنوك وفتح الحسابات وكذلك العتمادات والقتراض والرهن ووضع الضمانات الكافية 

والكفالة وجميع ما يلزم لمباشرة جميع السلطات وله حق البيع والشراء والتصرفات المالية بصفة عامة وتعديل 

الشركة والتعامل مع القطاعين العام والخاص ومخول له كافة السلطات لدارة الشركة وللشريكة المتضامنة الثانية 

حق الدارة والتوقيع منفردة حتى معاملت بقيمة مليون جنيه وما زاد عن مليون جنيه تكون مجتمعه مع الشريك 

الول ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

28 - محمد درغام محمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    38204   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2022 برقم ايداع   5063 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  
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29 - عماد حسين على عبد النبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    826   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1996 برقم ايداع   599 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/1/24 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

2023/2/6 تم التى: الموافقة بالجماع على  منح مجلس ادارة الشركة الصلحيات والختصاصات التية :   

تولى كل من السيد / عماد حسين علي عبد النبي بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد / حاتم عماد حسين علي عبد 

النبي بصفته عضو مجلس ادارة منفردين أو مجتمعين حق إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع 

الجهات الحكومية والرسمية ومجلس الوزراء وكافة الوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة 

الخارجية ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة الشباب والرياضة 

و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز 

مدينة السادس من أكتوبر وجهاز تنمية مدينة بدر وجهاز إستخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء 

والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة القومية للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية 

والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وكافة مكاتب العتماد فيما يخص 

إستصدار التراخيص, والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة 

الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء وبورصتى القاهرة 

والسكندرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات 

وتجديد تراخيصها وتسجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص .  ولهم منفردين 

او مجتمعين حق التوقيع عن الشركة ورهن وشراء وبيع السهم والوراق المالية   وقبض الثمن وتحصيل 

وصرف كوبونات السهم والوراق المالية بأنواعها والتوقيع على كافة الوامر والعقود والنماذج اللزمة لذلك 

وجميع التعاملت ببورصة الوراق المالية , وحق التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت المالية والبنكية 

والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى وفتح وإلغاء العتمادات المستندية وخطابات 

الضمان وكافة التسهيلت البنكية وكافة أنواع الحسابات البنكية وإبرام وتوقيع عقود الضمان والكفالت وكافة 

الضمانات المرتبطة بها أمام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وكافة الجهات وإستثمار الموال المودعة لدى 

البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن وإجراء كافة التعاملت البنكية والمصرفية على وجه العموم , ولهم 

منفــردين أو مجتمعين حق إدارة واستغلل وتأجير واستئجار وشراء وبيع ورهن الراضي والعقارات والمنقولت 

والبضائع وكافة أصول الشركة والتصرف فيها وجميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية وإبرام وتوقيع وإلغاء وتنفيذ 

عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة 

)وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة أو مجلس الدارة - بحسب الحوال ( , والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات التى قد تشارك فيها الشركة أمام كافة الجهات وخاصة أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وتوكيل المحامين ولسيادتهما تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل 

مما ذكر .

30 - محمد سامى منصور عبد الهادى الشربينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    603   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1996 برقم ايداع   218 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

31 - نرمين ابراهيم محمد ابراهيم شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    603   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1996 برقم ايداع   218 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  ** اصبح حق الدارة والتوقيع 

للدكتور )حازم محمد ابراهيم شحاته( بمفرده والتوقيع امام الجهات الرسمية والحكومية وغير الرسمية والشركات 

والبنوك واجراء كافة التعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات وعقود القروض والتسهيلت الئتمانية والبيع للنفس 

او للغير واستخراج خطابات الضمان . وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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32 - صلح يوسف محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39215   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2022 برقم ايداع   8677 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2022  بــ :  **حق الدارة والتوقيع للشريك 

الول والثانى)محمد مجدى ابراهيم واحمد راضى نادى(منفردين او مجتمعين على ان يكون ذلك بعنوان الشركة 

وفى المسائل المتعلقة بتحقيق اغراضها **الشرسك الثالث/صلح يوسف محمد شريك متضامن ومدير عام**تبقى 

بنود العقد كما هى

42 - عبدالرحمن محمد عبدالكافى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22947   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   2885 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  اصبح شريك متضامن

33 - حسام الدين عبد الحميد عبد السلم عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    3690   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-09-1993 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2023  بــ :  **اصبح حق 

الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين الول  حسام الدين عبد الحميد عبد السلم والثانى أحمد عبد الحميد عبد 

السلم  مجتمعين أو منفردين لكافة السلطات والصلحيات فى إدارة الشركة وتمثيل الشركة أمام الجهات الدارية أيا 

كانت و المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال والهيئة العامة للسشتثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع الجهزة التابعة لها فى جميع المحافظات والشهر العقارى 

والسجل التجارى والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها والقضاء, ولهما مجتمعين الحق فى شراء وبيع ورهن 

وتأجير كافة المعدات واللت اللزمة لنشاط الشركة, ولهما مجتمعين  الحق فى الشراء والبيع والتنازل للنفس أو 

الغير ورهن العقارات وكافة الحقوق الخرى بما فى ذلك حقوق التأليف وبراءات الختراع ولهما حق تسجيل كل 

ذلك بما فيها شهر البيوع وكافة التعاملت والتوقيع على عقود التنازل وجميع العقود النهائية الناقلة للملكية أمام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولهما مجتمعين حق شراء وبيع كافة أنواع السيارات ومركبات النقل وتسجيلها 

وترخيصها وبصفة عامة التعامل مع كافة إدارات المرور والجهات المختصة فى جميع المحافظات ولهما حق 

تفويض او توكيل من يروه فى كل اوبعض ما ذكر, ولهما مجتمعين الحق فى ابرام كافة التصرفات القانونية 

والرهون أمام البنوك, ولهما مجتمعين الحق فى التعامل مع كافة البنوك بما فى ذلك القتراض وفتح العتمادات 

المستندية وفتح الحسابات وتسويتها وغلقها وإبرام العقود الئتمانية والتمويل والمشاركات والتحويل وتوقيع وسحب 

وصرف كافة انواع الشيكات واستخراج خطابات الضمان  وفتح العتمادات  ولهما الحق فى تفويض من يروه من 

موظفى الشركة فى كل او بعض ما ذكر من تعاملت البنوك. ولهما حق تعيين مدراء آخرين يحدد سلطاتهم 

وصلحياتهم لدارة الشركه ولهما حق عزلهم

34 - هاجر سيد محمد عبدالوهاب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34250   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2020 برقم ايداع   5525 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  **الدارة والتوقيع تكون 

للشريكين الول والثانى مجتمعين او منفردين

35 - محمد عاطف محمد عبدالقادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9082   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2007 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  **واستلمه كافة حقوقه.

36 - مصطفى زكى عيد محمد م  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37635   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   2630 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  **واستلمه كافة حقوقه

37 - محمد على ابوالفتوح غبيش  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13305   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2010 برقم ايداع   2903 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  **حق الدارة والتوقيع للطرف 

الول منفردا وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وللطرف الول حق التعامل والتوقيع 

مع البنوك بما فى ذلك القتراض والرهن باسم الشركة دون الرجوع للطرف الخر

38 - تحيه عبدالحميد على احمد دسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13305   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2010 برقم ايداع   2903 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  وخروج الشريك )بشير 

عبدالعظيم مرسى عامر( واستلمه كافة حقوقه

39 - احمد رجب ابراهيم حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2011 برقم ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  اصبح متضامن
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40 - رشا رجب ابراهيم حسين بدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2011 برقم ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  **اصبحت شريكة متضامنة**1-

اصبح حق الدارة والتوقيع للسيدة/ رشا رجب ابراهيم حسين منفردا وان تكون هى الممثل القانونى لمدارس 

الرضوى الحديثة بقسميها )عربى ولغات( التابعة لدارة 6اكتوبر التعليمية ومدرسة مودرن انفنتى سكول التابعة 

لدارة الشيخ زايد التعليمية واية تصرفات قانونية اخرى من رهن اوبيع عقارات الشركة او الحصول على قروض 

للشركة فيكون بموافقة من جميع الشركاء وذلك كله فى ضوء الضوابط والصول المحاسبية السليمة والدورة 

المستندية اللزمة التى تراعى حقوق الشركاء جميعا وحسن سير العمل بالمدارس 2- يلتزم الشريك الثانى السيدة/ 

رشا رجب ابراهيم حسين المتضامن بتحرير تفويض اوتوكيل معتمد من الجهات الرسمية المختصة لكل الشركاء 

مجتمعين اومنفردين وذلك فى الطلع على الحسابات الخاصة بالمدارس موضوع هذا العقد بالبنوك المختصة 

واستخراج كشوف الحساب واستلمها وكذلك فى الحق فى الطلع على التجاريه المنتظمه التى تمسكها الشركه 

لحساباتها والتى يرصد فيها رأس المال كما تكون بها جميع المصروفات واليرادات وغيرها حسب الصول 

التجاريه ويكون الشريك الممثل القانونى مسئول مسئوليه كامله قبل باقى الشركاء  واتفق الشركاء على ان تكون 

الشريك الثانى الدكتوره / رشا رجب ابراهيم حسين بدوى لها حق التصرف فى بيع وشراء السيارات الخاصه 

بالمدارس المملوكه للشركه والمدارس بشرط الحصول على موافقه كتابيه من جميع الشركاء مجتمعين ولها الحق 

فى ادارة السيارات فقط والتعامل مع المرور وكافة الجهات ذات الختصاص لستخراج التراخيص وتجديدها 

وجميع اعمال الداره اللزمه فى هذا الشأن ولها حق توكيل الغير فى ذلك

41 - رجب ابراهيم حسين بدوى  شريك   المقيد برقم قيد    15385   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2011 برقم 

ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  خرج للوفاة

43 - محمود محمد عبدالكافى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22947   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   2885 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  اصبح شريك متضامن*** حق 

الدارة والتوقيع للشركاء السيد/ عبدالرحمن محمد عبدالكافى محمد والسيد/ احمد محمد عبدالكفاى محمد والسيد/ 

محمود محمد عبدالكافى محمد مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والحق فى التوقيع على عقود اليجار وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى توكيل او تفريض الغير فى كل اوبعض ماذكر من اختصاصات 

اما فيما يتعلق بالتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه وسياراتها وحق 

القتراض بضمانها ورهنها وبيعها وكذلك الحق فى وكالة الغير والحق فى كفالة الغير يلزم لكى يكون نافذا فى حق 

الشركة والشركاء ان يصدر من الشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين فقط دون غيرهم

44 - السيد شعبان جودة احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14767   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  **واستلمه كافة حقوقه

45 - احمد صبرى احمد عبدالله  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14767   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  **حق الدارة والتوقيع والتعامل 

مع كافة الجهات الحكومية ومع البنوك فى سحب وايداع ورهن وشطب وصرف الشيكات وتحرير العقود باسم 

الشركة وحق التصرف بالبيع والشراء للنفس او للغير والتنازل وتوكيل الغير فى كل ما يخص اصول وممتلكات 

الشركة من عقارات ومنقولت وسيارات من حق الشريك المتضامن السيد/صبرى احمد عبدالله على منفردا دون 

تدخل باقى الشركاء ودون الرجوع اليهم

46 - محمد صبرى احمد عبدالله  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14767   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  
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47 - احمد محمود رافت حسن سعد زلط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  واستلمه كافة حقوقه

48 - مصطفى محمد ابراهيم محمود رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    28292   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-01-2018 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  **تعديل حق الدارة 

والتوقيع للشريك الول السيد/مصطفى محمد ابراهيم محمود منفردا مصطفى محمد ابراهيم وله حف القتراض 

والرهن وسحب وايداع الشيكات لدى البنوك

49 - عبيدة مصطفى محمد ابراهيم محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

50 - محمد احمد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16904   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-07 

برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

51 - احمد مصطفى احمد زكى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16904   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2012 برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  ** تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح موكل الى الشريك الول / احمد مصطفى احمد زكى منفردا وله  كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على 

ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله 

الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على 

ان تكون الدارة بدون مقابل 0

52 - عبدالجواد احمد محمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16904   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2012 برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

53 - اسامه احمد مصطفى احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16904   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2012 برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

54 - محمد محمود السيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33490   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2646 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  **تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للسيد/محمد محمود السيد احمد منفردا

55 - محمد عصمت محمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33490   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2646 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  واستلمه كافة حقوقه

56 - مصطفى عصمت مصطفى خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    33490   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2646 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

57 - عبدالنبى صلح محمد حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    33490   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2646 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

58 - ابرهيم عبد المنعم سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39849   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2023 برقم 

ايداع   2049 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين

59 - حسن عبد المنعم سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39849   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2023 برقم 

ايداع   2049 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

60 - حسن عبد المنعم سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39849   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2023 برقم 

ايداع   2049 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

61 - ابرهيم عبد المنعم سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39849   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2023 برقم 

ايداع   2049 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين
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62 - هدى عبدا احمد الشامى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22894   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2015 برقم ايداع   2778 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

63 - محمد حسام زوزو محمدى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22894   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2015 برقم ايداع   2778 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  **تعديل صفة الشريك/ محمد 

حسام زوزو محمدى احمد من شريك موصى الى شريك متضامن وتحويل الشريكة/ هدى عبدا احمد الشامى من 

شريك متضامن الى شريك موصى**اصبح حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد/ محمد حسام زوزو 

محمدى احمد وله كافة الصلحيات والقتراض والتعامل مع البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل 

باسم الشركة لتحقيق غرض الشركة

64 - سامح محى سعد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39649   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2023 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافه حقوقه

65 - طاهر شوقى مصطفى حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39649   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2023 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن ** اصبح حق الدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن )طاهر 

شوقى مصطفى حسين( منفردا وله فى ذلك حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله فى ذلك حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكذلك فى البيع والشراء ورهن ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكذلك 

القتراض من البنوك وكذلك له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

66 - نجوى سعد امام سعد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    39649   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-25 

برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

67 - مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حمزه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39875   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2023 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

68 - مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حمزه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39875   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2023 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - احمد السيد احمد درويش مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27840   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    4084 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

2 - احمد كتانه على شيبه الحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28283   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

96 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

3 - خالد محمد عبده الكتبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8188   قيدت فى   31-05-2006 برقم ايداع    734 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

4 - احمد نبيل محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8260   قيدت فى   18-06-2006 برقم ايداع    851 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

5 - احمد عاطف محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28044   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

4625 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

6 - مينا مجدى نصيف اثناسيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28542   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

7 - غريب احمد عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15795   قيدت فى   21-09-2011 برقم ايداع    

4403 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

8 - محمد عبدالمنعم عبدالحافظ رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18211   قيدت فى   16-01-2013 برقم 

ايداع    144 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

9 - حسام وحيد مصطفى السروجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18356   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

10 - محمد محمد الشحات عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27319   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

3611 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

11 - وليد فتحى محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27952   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

12 - على ربيع يوسف ابو عميرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14109   قيدت فى   22-12-2010 برقم ايداع    

4133 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

13 - الديب مرسى حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16150   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

5211 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

14 - محمد عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22071   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    

948 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

15 - رامى نسيم عبدالمجيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22191   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

1265 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

16 - محمد حسن على مهدى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28607   قيدت فى   15-02-2018 برقم 

ايداع    927 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

17 - محمود توفيق على على تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13088   قيدت فى   03-08-2010 برقم 

ايداع    2580 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

18 - على ربيع السيد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26371   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    2097 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

19 - عرفه محمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27030   قيدت فى   02-07-2017 برقم ايداع    

2817 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01
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20 - محمد يوسف رزم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4890   قيدت فى   14-01-2003 برقم ايداع    62 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

21 - عبدالفتاح محمد فهمى غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11016   قيدت فى   08-10-2009 برقم 

ايداع    1649 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

22 - علم الدين نور الدين محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18264   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    257 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

23 - مصطفى مؤمن محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25338   قيدت فى   27-10-2016 برقم ايداع    

4414 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

24 - كمال حسن ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8124   قيدت فى   17-05-2006 برقم ايداع    

625 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

25 - محمود عبدا بسطويسى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13668   قيدت فى   19-10-2010 برقم 

ايداع    3424 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

26 - دهب عزام للطوب الطفلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14645   قيدت فى   24-02-2011 برقم ايداع    

727 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

27 - زينب محمد عفيفى البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15584   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

3976 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

28 - مصطفى ابراهيم على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18048   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

3193 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

29 - فاتن عز الدين احمد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27058   قيدت فى   06-07-2017 برقم ايداع    

2886 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

30 - هدير مصطفى محمد ياور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27241   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

3363 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

31 - حسام عبدالحميد اسماعيل عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28513   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    692 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

32 - طارق كمال نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39668   قيدت فى   13-05-2013 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-12

33 - جمال عبدالدايم سليمان سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1669   قيدت فى   15-02-1998 برقم 

ايداع    109 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

34 - ياسر احمد حمدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9232   قيدت فى   28-03-2007 برقم ايداع    

507 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

35 - حامد عبدالعزيز شحاته النوام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12272   قيدت فى   28-04-2010 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

36 - مجد محمد عبدالمحسن حنيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13564   قيدت فى   10-10-2010 برقم ايداع    

3279 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

37 - عصام نفاد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14923   قيدت فى   24-03-2011 برقم ايداع    

1098 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

38 - نادية محمد احمد عبد الونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22459   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

1859 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

39 - محمد عيد عامر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22877   قيدت فى   20-08-2015 برقم ايداع    

2743 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

40 - سمير محمود سليم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27204   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

3291 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31
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41 - احمد وحيد رياض صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27452   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

4010 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

42 - اصبح / اس ان S N  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28092   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

4792 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

43 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   18-05-1997 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

44 - ياسر سعد زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   29-05-1997 برقم ايداع    447 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

45 - ياسر سعد زغلول حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   11-09-2001 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

46 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

47 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

2022 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

48 - ياسر سعد زغلول حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   29-05-1997 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

49 - هانى ماهر ذكى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7934   قيدت فى   01-03-2006 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

50 - عبدا فاروق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9319   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

51 - رضا نبيل محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13394   قيدت فى   14-09-2010 برقم ايداع    

3023 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

52 - اسماعيل محمد اسماعيل منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25518   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    4811 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

53 - عيد منير عيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26464   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    1387 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

54 - ايهاب احمد حلمى عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27709   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3776 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

55 - جمعه محمد محروس على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28083   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

4747 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

56 - احمد حسن محمود السلحدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28450   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    

517 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

57 - احمد عامر حسين صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17043   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

58 - نصرى عبدالخر اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18235   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    190 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

59 - براء محمد عبدالرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18250   قيدت فى   22-01-2013 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

60 - سعيد محمد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26663   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

1862 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

61 - بيشوى مكاريوس عريان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28399   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    397 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21
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62 - كمال عادل حسين شبايك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13452   قيدت فى   23-09-2010 برقم ايداع    

3107 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

63 - محمود على سيد عبدالقادر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28059   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    4661 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

64 - جورج عبدالملك مكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3600   قيدت فى   13-02-2001 برقم ايداع    

188 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

65 - جورج عبدالملك مكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3600   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

1000005 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

66 - محمد السيد خاطر عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15524   قيدت فى   05-07-2011 برقم ايداع    

3856 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

67 - اسلم حمدى محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18317   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

68 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20218   قيدت فى   27-03-2014 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

69 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20218   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

70 - احمد محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20218   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

1000004 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

71 - رحاب السيد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20818   قيدت فى   10-07-2014 برقم ايداع    

2035 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09

72 - ماجد رؤوف مليون عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23603   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    4669 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

73 - فرج سعيد عبدالرازق عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26979   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    2675 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

74 - على مفتاح محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27953   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

4342 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

75 - احمد محمود توفيق كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28384   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

355 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

76 - عمار نبيل فتحى السيد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28462   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

546 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

77 - مسعود ابراهيم الصافى شوشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9527   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

78 - سالم اكتوبر لبيع قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18383   قيدت فى   2013-02-17 

برقم ايداع    498 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

79 - حمدى كمال احمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24319   قيدت فى   19-04-2016 برقم ايداع    

1605 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

80 - مؤسسه عبدالحميد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25045   قيدت فى   05-09-2016 برقم ايداع    

3854 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

81 - السيد اسماعيل السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26351   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

2060 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

82 - مطعم حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26604   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    1732 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12
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83 - احمد سعيد على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27702   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3746 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

84 - احمد خلف على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28568   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

85 - رضوى مسعد احمد القشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17742   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

2719 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

86 - السيد صلح حسن المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18238   قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

87 - محمد عنتر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26013   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

88 - اعتماد جمعه مامون محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28475   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

89 - محمود عيسى محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10429   قيدت فى   21-05-2009 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

90 - صيدلية ايمان محرم محمود على الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21474   قيدت فى   2014-11-30 

برقم ايداع    3568 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

91 - مايكل فاروق يوسف مكين عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23650   قيدت فى   2016-01-14 

برقم ايداع    136 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

92 - محمود احمد محمود عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26623   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

1783 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

93 - عبدا ابوالسعود حفنى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27529   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    4225 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

94 - سامى عزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   658   قيدت فى   08-02-1993 برقم ايداع    296 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

95 - د سحر مصطفى فايز محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6230   قيدت فى   25-07-2004 برقم 

ايداع    1108 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-24

96 - محمد صادق عثمان عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8903   قيدت فى   24-12-2006 برقم ايداع    

1943 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

97 - محمد عبدالظاهر عبدالفتاح جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11256   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    1457 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

98 - سالى احمد امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23316   قيدت فى   11-11-2015 برقم ايداع    

3694 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

99 - السيد صديق السيد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25455   قيدت فى   14-11-2016 برقم ايداع    

4663 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

100 - وهبه عمر يحى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28063   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

4679 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

101 - تصحيح السم ل حسناء نجيب حنفى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28176   قيدت فى   

20-12-2017 برقم ايداع    5037 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-19

102 - احمد سعد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28417   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

442 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22
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103 - محمود فوزى احمد عبدالسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19760   قيدت فى   2014-01-01 

برقم ايداع    12 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31

104 - ايمن عبدالحميد محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25419   قيدت فى   08-11-2016 برقم 

ايداع    4581 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

105 - محمود صلح محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4805   قيدت فى   25-11-2002 برقم ايداع    

1156 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

106 - محمد راضي احمد موافي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18312   قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

107 - احمد محمد امين احمد لطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26061   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    735 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

108 - علء الدين محمد عبد المجيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26135   قيدت فى   2017-02-27 

برقم ايداع    903 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

109 - قمر محمد احمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27598   قيدت فى   02-10-2017 برقم ايداع    

3489 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

110 - عشرى عمار فرج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27817   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

4018 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

111 - عرفات مختار طه عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28661   قيدت فى   25-02-2018 برقم 

ايداع    1084 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

112 - حسين عبدالمنعم سليمان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2246   قيدت فى   30-01-1999 برقم 

ايداع    65 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

113 - مصطفى محمد عبدالعزيز الخيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4953   قيدت فى   17-02-2003 برقم 

ايداع    182 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

114 - نهاد عارف سليم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7646   قيدت فى   14-11-2005 برقم ايداع    

1859 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13

115 - احمد محمد محمد غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8455   قيدت فى   09-08-2006 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

116 - عبودى عياد عبد النعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19420   قيدت فى   03-11-2013 برقم 

ايداع    3609 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

117 - محمود هلل حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24273   قيدت فى   13-04-2016 برقم ايداع    

1509 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

118 - محمد راضى محفوظ دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25905   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

119 - علء الدين السيد السيد احمد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26901   قيدت فى   2017-05-29 

برقم ايداع    2454 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

120 - حسين عبدالمنعم سليمان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27815   قيدت فى   30-10-2017 برقم 

ايداع    4015 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

121 - اسامة كروم ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3586   قيدت فى   06-02-2001 برقم ايداع    

155 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-05

122 - ضاحى احمد خليفه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9722   قيدت فى   26-02-2008 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

123 - احمد ابراهيم مصرى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14245   قيدت فى   05-01-2011 برقم 

ايداع    71 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04
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124 - عمرو عبدالسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15806   قيدت فى   25-09-2011 برقم ايداع    

4424 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

125 - هبه احمد مصطفى كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16203   قيدت فى   21-12-2011 برقم ايداع    

5177 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

126 - مصطفى احمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22946   قيدت فى   01-09-2015 برقم ايداع    

2883 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

127 - محمد ابراهيم محمد علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24341   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1649 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

128 - ايهاب اسامه محمد عزت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25944   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

482 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

129 - عماد سيد ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25950   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

494 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

130 - اشرف عبدا حامد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28200   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

5099 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

131 - حسن كرم حمدان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28575   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

841 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

132 - محمود عبدالمعز محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28712   قيدت فى   05-03-2018 برقم 

ايداع    1255 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

133 - شعبان محمد قرنى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28751   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10
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تجديد شركات

1 - محمد حلمى حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18229  قيدت فى  17-01-2013 برقم ايداع   174 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

2 - امام توفيق وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   25979  قيدت فى  07-02-2017 برقم ايداع   569 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  12:00:00ص

3 - تعديل السم التجارى ليصبح دكتور . احمد سامى علم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   741  قيدت فى  

26-08-1996 برقم ايداع   446 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2026  12:00:00ص

4 - تعديل السم التجارى لشركة ليصبح عصام قنديل واحمد شلبى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   21489  

قيدت فى  02-12-2014 برقم ايداع   3594 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/12/2024  12:00:00ص

5 - محمد على عبدالمجيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18077  قيدت فى  19-12-2012 برقم ايداع   

3257 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

6 - اصبح السم  على عبدالعزيز على عبدالعزيز حجاج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18297  قيدت فى  

31-01-2013 برقم ايداع   317 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

7 - مصطفى صابر ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18425  قيدت فى  25-02-2013 برقم ايداع   

603 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  12:00:00ص

8 - ايمن السيد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22066  قيدت فى  24-03-2015 برقم ايداع   935 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2025  12:00:00ص

9 - ديفانو شارم   شركة سبق قيدها برقم :   22066  قيدت فى  24-03-2015 برقم ايداع   935 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2025  12:00:00ص

10 - شركة الخوة لتجارة المواد البترولية ) احمد عبد الشاكر وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   9711  قيدت 

فى  18-02-2008 برقم ايداع   193 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

11 - ابوشادى ابواليزيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28728  قيدت فى  06-03-2018 برقم ايداع   

1291 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  12:00:00ص

12 - فاروس لتكوين وادارة محافظ الوراق المالية وصناديق الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   38184  

قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   50 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

13 - اصبح اسم الشركة محمد عبدالستار محمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24782  قيدت فى  

21-07-2016 برقم ايداع   2741 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2026  12:00:00ص

14 - تعديل اسم الشركة ليصبح/مصطفى رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28292  قيدت فى  

09-01-2018 برقم ايداع   112 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2028  12:00:00ص

15 - اسامه فوزى محمد سعيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28510  قيدت فى  06-02-2018 برقم 

ايداع   688 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00

ص
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16 - ياسر حفنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17903  قيدت فى  19-11-2012 برقم ايداع   2935 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

17 - بنك السكندريه طبقا للقانون159 لسنة 81 الستثمار خاضعه لحكام قانون البنك المركزى والجهاز 

المصرفى بالقانون 88 لسنة 2003   شركة سبق قيدها برقم :   2107  قيدت فى  29-01-2006 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2026  12:00:00

ص

18 - ياسر ابوالسعود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   17163  قيدت فى  28-06-2012 برقم ايداع   

1693 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

19 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح/ احمد اسامه طه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28343  قيدت 

فى  15-01-2018 برقم ايداع   224 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص

20 - عماد نجيب يوسف عريان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17066  قيدت فى  05-06-2012 برقم 

ايداع   1507 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

21 - مصطفى عمر محمد خميس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18357  قيدت فى  12-02-2013 برقم 

ايداع   445 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00

ص

22 - تعديل اسم الشركة ليصبح محمد على محمد على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18313  قيدت فى  

04-02-2013 برقم ايداع   358 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

23 - محمد الشبراوى عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28679  قيدت فى  27-02-2018 برقم 

ايداع   1137 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  

12:00:00ص

24 - احمد يوسف عيسى وشريكه محمد يوسف عيسى   شركة سبق قيدها برقم :   5799  قيدت فى  

14-03-2004 برقم ايداع   301 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2024  12:00:00ص

25 - شركة سونيا جرجس ابراهيم لواية وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18469  قيدت فى  2013-03-05 

برقم ايداع   703 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  

12:00:00ص

26 - محمد عبدالمحسن احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22234  قيدت فى  28-04-2015 برقم 

ايداع   1350 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2025  

12:00:00ص

27 - اصبح ياسر عطا شحاته وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27577  قيدت فى  01-10-2017 برقم 

ايداع   3440 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  

12:00:00ص

28 - ايهاب محمد باهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12609  قيدت فى  02-06-2010 برقم ايداع   

1855 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2025  12:00:00ص

29 - جورج يونان عبدالمسيح جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28082  قيدت فى  2017-12-10 

برقم ايداع   4745 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص
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30 - اصبح السم التجارى تفاصيل للديكور والمقاولت )كريم حسن محمد وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   

28610  قيدت فى  15-02-2018 برقم ايداع   934 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

31 - مصطفى منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15414  قيدت فى  15-06-2011 برقم ايداع   

3641 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  12:00:00ص

32 - محمد حسن محمد الجوهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18228  قيدت فى  17-01-2013 برقم 

ايداع   173 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00

ص

33 - فتحى ابوالعنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4909  قيدت فى  21-01-2003 برقم ايداع   90 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

34 - هشام نصر سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17051  قيدت فى  04-06-2012 برقم ايداع   

1484 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

35 - ربيع حماد شلبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18056  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

3209 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص
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