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قيود أفراد

1 - عبد الرحمن صديق فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 488 ورقم 

قيد 36964    محل رئيسى  عن تجاره دواجن حيه و ذبحها, بجهة محافظة القاهرة 45 ش مطر و باب العقار من 

75 ش حسن امين

2 - هيثم ناصح عزيز نقادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 519 ورقم 

قيد 36966    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه جمله فقط فيماعدا)الملبس العسكريه واكسسوراتها(, بجهة 

محافظة القاهرة 7 ش زين الدين احمد بدوى

3 - سيد عبدالحميد حسين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 530 ورقم 

قيد 36968    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى بالعقار 9 حاره المير حسين

4 - هشام ابراهيم عبدالفتاح عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 537 

ورقم قيد 36969    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 28 شارع ابن حبيب  منشيه 

الصدر العباسيه

5 - عاطف هارون سليمان عطوه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 554 

ورقم قيد 36970    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه دون الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة 121 ممر الراعي الصالح شارع شبرا

6 - فادى مجدى فوزى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 561 ورقم 

قيد 36972    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع التاج

7 - علء خليل رمضان حسن العقباوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

564 ورقم قيد 36973    محل رئيسى  عن تجاره شنط حريمي, بجهة محافظة القاهرة 85 شارع الجيش

8 - محمد خالد عبدالغفار سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 580 

ورقم قيد 36974    محل رئيسى  عن تجاره الدقيق بالعموله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9حاره شحاته 

الوكيل -شقه

9 - راشا محمد عبدربه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 608 ورقم 

قيد 36977    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة 

بلوك 33 مدخل 4 -مساكن الزاوية الحمراء-شقه2

10 - احمد صبحى شرف مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 610 

ورقم قيد 36978    محل رئيسى  عن صيانه و تركيب التكيفات, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع عزيز المصرى 

ارض الجنينه

11 - فادى بطرس صادق واصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 612 

ورقم قيد 36979    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة القاهرة 5 ش يسرى نعيم البستانى 

كورنيش النيل شبرا

12 - فيفيان سمير شفيق حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 631 

ورقم قيد 36980    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات و ذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من مصلحه 

الدمغه و الموازين التابعه لوزاره التموين و التجاره الداخليه, بجهة محافظة القاهرة 17 شارع ادريس راغب
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13 - مجدى على سليمان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 637 ورقم 

قيد 36981    محل رئيسى  عن تنظيم معارض ومؤتمرات فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 37 ش خمارويه الدور الول بعد الرضي شقه رقم 9

14 - ماركو طلعت وديع سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 641 

ورقم قيد 36982    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والطباعه 

ومستلزماتها والحبار ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله والت التصوير الفوتوغرافي والفيديو والبليستيشن, 

بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 2 الدور الثانى عقار 19 شارع الطاهره

15 - عبدالرحمن حسين حافظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

678 ورقم قيد 36984    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 26 ش الورشه محل رقم 5

16 - ابانوب صفوت كمال نصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 684 

ورقم قيد 36985    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 56ش ابن الكورانى

17 - رامى الهامى حسنين يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 718 

ورقم قيد 36986    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و 

المصاحف و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 

)128( سنه )2022(, بجهة محافظة القاهرة 239 ش شبرا

18 - محسن سيد عبدالمحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 721 

ورقم قيد 36987    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و الطباعه و مستلزماتها 

و الحبار و مواد الدعايا و العلن و توريد العماله و الت التصوير الفوتوغرافي و الفيديو و البلي استيشن, 

بجهة محافظة القاهرة 263 ش شبرا

19 - هناء عثمان السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 764 ورقم 

قيد 36989    محل رئيسى  عن بيع منتجات التبغ والسجائر اللكترونيه والشيشه)المعسل(والسائل اللكتروني, 

بجهة محافظة القاهرة 21 ش ابراهيم ناجى

20 - محمد على اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 782 ورقم 

قيد 36990    محل رئيسى  عن تجاره حدايد و بويات, بجهة محافظة القاهرة 12 ش المسعود العباسيه

21 - عزه عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 791 

ورقم قيد 36991    محل رئيسى  عن تجارة وتصنيع شمع, بجهة محافظة القاهرة بلوك 184 مدخل 6 مساكن 

الزاوية الحمراء محل رقم 17

22 - سعد السيد سعد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 793 ورقم 

قيد 36992    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع دسوقي

23 - احمد سلمه حجازى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 800 

ورقم قيد 36993    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه وتوريدات, بجهة محافظة القاهرة 65 شارع بديع

24 - احمد سيد عبدالمجيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 802 

ورقم قيد 36994    محل رئيسى  عن تصوير مستندات بالكمبيوتر فيماعدا)اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القاهرة 70 أ ش العباسيه
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25 - جمال سعد محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 818 

ورقم قيد 36995    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات الملبس و القمشه فيماعدا) الملبس العسكريه 

واكسسوراتها(, بجهة محافظة القاهرة 5 عطفة الشوشترى متفرع من ش ابو الحسن

26 - احمد علي احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 821 ورقم قيد 

36997    محل رئيسى  عن تجارة العدد اليدويه ولوازم الورش, بجهة محافظة القاهرة 11 ش الرويعي-محل رقم 

2

27 - احمد محمد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 824 ورقم 

قيد 36998    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 83 شارع جزيره بدران

28 - عبداللطيف ربيع عبداللطيف محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 833 ورقم قيد 36999    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 44 ش الجراج م الجندول

29 - انجى عبدالمنعم عبدالخالق عبدالحميد قابل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 834 ورقم قيد 37000    محل رئيسى  عن تدريب موسيقى وفنون )رسم ( فيماعدا) اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 96 أ ش العباسيه -الدور الول فوق الرضي-شقه رقم3

30 - اشرف محمد عصمت محمود الجندي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 850 ورقم قيد 37001    محل رئيسى  عن دعاية و اعلن فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم )61( سنه )2022(, 

بجهة محافظة القاهرة غرفة من شقة رقم 9 عقار 9أ شارع عبده الحامولي / الدور الثالث

31 - محمد سيد ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 855 ورقم 

قيد 37002    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة 121 ش شبرا ممر الراعي الصالح / الدور الثاني / محل رقم 14

32 - مريم نبيه مرقس مينا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 857 ورقم قيد 

37003    محل رئيسى  عن ورشه نجارة فيما عدا تقطيع الخشب و تشكيله و صناعته, بجهة محافظة القاهرة 4

ش ابوهجار

33 - ايهاب فكري نسيم كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 858 ورقم 

قيد 37004    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه ) بيع عطور ( فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

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

96 سنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع روض الفرج

34 - مارينا مدحت منير وهبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 878 ورقم 

قيد 37005    محل رئيسى  عن تدريب تنميه بشريه فيما عدا المن و الحراسه و النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم )129( سنه )2022(, بجهة محافظة القاهرة 24 ش شبرا

35 - بتول جرجس جيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 887 

ورقم قيد 37007    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية و زيوت طعام جمله, بجهة محافظة القاهرة عقار 17ش 

معمل التكرير القصيرين الدور الثاني فوق الرضي / شقه
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36 - زينب فهمى عيسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 906 

ورقم قيد 37009    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا)الكمبيوتر ومستلزماته والطباعه ومستلزماتها 

والنترنت والحبار ومواد الدعايا والعلن وتوريد العماله والت التصوير الفوتوغرافي والفيديو والبلي ستيشن(, 

بجهة محافظة القاهرة 9 ح عريان داود

37 - كريم سيد محمد محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 909 

ورقم قيد 37010    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل المطاعم, بجهة محافظة القاهرة 22 ش منيه السيرج
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فروع الفراد

1 - محمد عثمان حسين حسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   535 ورقم قيد   25343  محل فرعى  عن 

انتاج وتعبئة بخور  بجهة محافظة القاهرة 36 ش الجيش

2 - محمد عثمان حسين حسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   536 ورقم قيد   25343  محل فرعى  عن  

انتاج وتعبئة بخور  بجهة محافظة القاهرة الوحده 206 المبني الداري بجراج العتبه الدور الول

3 - محمد عثمان حسين حسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   536 ورقم قيد   25343  محل فرعى  عن  

انتاج وتعبئة بخور  بجهة محافظة الجيزة ش الشهداء ارض الجمعيه

4 - محمد عثمان حسين حسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   535 ورقم قيد   25343  محل فرعى  عن 

انتاج وتعبئة بخور  بجهة محافظة الجيزة ش الشهداء ارض الجمعيه

5 - فاخر عادل فاخر حسن  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   630 ورقم قيد   35986  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط تاجير ملعب  بجهة محافظة القاهرة 12 ش الفردوس احمد سعيد العباسيه مركز شباب الوايلي

6 - أبانوب فايز فوزي عزيز  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   759 ورقم قيد   31217  محل فرعى  عن 

تجارة ملبس جاهزة  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان الكائن/ ش الترعه البولقيه شبرا

7 - محمد اسماعيل علي وشاحي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   786 ورقم قيد   21779  محل فرعى  عن 

توريدات مواد غذائيه ومتعهد كافتيريات  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 55 مول شيل اوت 

الزعفران الجديد

8 - محمد اسماعيل علي وشاحي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   788 ورقم قيد   21779  محل فرعى  عن 

توريدات مواد غذائيه ومتعهد كافتيريات  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 56 مول شيل اوت 

الزعفران الجديد

9 - محمد اسماعيل علي وشاحي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   790 ورقم قيد   21779  محل فرعى  عن 

توريدات مواد غذائيه ومتعهد كافتيريات  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 59 مول شيل اوت 

الزعفران

10 - رافت يوسف ايوب خليل  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   896 ورقم قيد   14341  محل فرعى  عن 

توريدات  بجهة محافظة القاهرة 33 شارع كمال رسلن

11 - رافت يوسف ايوب خليل  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   894 ورقم قيد   14341  محل فرعى  عن 

توريدات  بجهة محافظة القاهرة 35 شارع كمال رسلن

12 - رافت يوسف ايوب خليل  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   898 ورقم قيد   14341  محل فرعى  عن 

توريدات  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع الشبراوي

13 - رافت يوسف ايوب خليل  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   900 ورقم قيد   14341  محل فرعى  عن 

توريدات  بجهة محافظة القاهرة 33أ رسلن

14 - نورا رشاد سيد سالم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   901 ورقم قيد   37008  محل فرعى  عن 

رحلت  بجهة محافظة الجيزة دهشور

15 - نورا رشاد سيد سالم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   901 ورقم قيد   37008  محل فرعى  عن 

رحلت  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع كائن بالعنوان /27 ش سالم شلبى من امين حماده

16 - عاطف شفيق ابراهيم منقريوس  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   904 ورقم قيد   23845  محل فرعى  

عن كوافير  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 15 شارع المنظره الترعه البولقيه

17 - ايمن سعد محمد احمد ذكي  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   924 ورقم قيد   32685  محل فرعى  عن 

بيع لوازم احذيه  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /محل رقم 23 بالعقار رقم 17/15 بشارع درب الجنينه
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قيود الشركات

1 - ورثه ايمن محمد رشوان شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

820 ورقم قيد  36996    مركز عام  عن توريدات مستلزمات طبية فيما عدا الدوية  بجهة محافظة القاهرة ش 

يوسف محمد من وابور الثلج

فروع الشركات

1 - عادل عبدالرؤوف عجاج وشريكه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    702 ورقم قيد   20926   

فرعى  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة القاهرة 251 عائلي ش3 المستثمرين التجمع الخامس

2 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    723 ورقم قيد   27326   فرعى  

عن اضافه الصناعات الهندسيه و صناعه الجهزه اللكترونيه  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / شقه 

رقم 1 بدروم علي القطعه رقم 7197 من ش 81 متفرع من ش 9 المقطم

3 - الشركه المصريه للمواد الكربونيه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    752 ورقم قيد   36988   

فرعى  عن انتاج المواد الكربونيه بكافة انواعها وشيت من بولى كربونيت ومنسوجات حراريه  بجهة محافظة 

القاهرة 3 شارع الخبار مساكن الشيراتون

4 - الشركه المصريه للمواد الكربونيه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    752 ورقم قيد   36988   

فرعى  عن انتاج المواد الكربونيه بكافة انواعها وشيت من بولى كربونيت ومنسوجات حراريه  بجهة محافظة 

الجيزة ش الوحده الصحيه الطرفايه

5 - شركة ابناء موسي الزغل   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    882 ورقم قيد   26161   فرعى  عن 

تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع عبدالكريم سليمان شارع شبرا
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 محو - شطب

1 - انصاف عبدا يوسف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28259 قيد فى 28-09-2014 برقم ايداع  

1823 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

2 - اشرف مسعد راشد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32014 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع  

2962 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

3 - محمد سمير عبد الرحمن طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   35764 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  

1211 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم  محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

4 - جيهان فاروق نصيف ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   35995 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

3315 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

5 - فرج سند مرقص خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19175 قيد فى 19-01-2002 برقم ايداع  108 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك لترك 

التجاره

6 - حسن على محمد احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30703 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع  3320 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

7 - مجدى مسلم السيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23904 قيد فى 03-09-2006 برقم ايداع  2241 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

8 - منى مصطفى خليل غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29103 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع  2184 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

9 - أسامه أحمد على محمد حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   29442 قيد فى 14-01-2016 برقم ايداع  136 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

10 - وحيد محمد فتحى احمد على العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   16918 قيد فى 09-10-1999 برقم ايداع  

1902 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

11 - ايفون وديع عطيه سرجيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30652 قيد فى 13-10-2016 برقم ايداع  

3195 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

12 - احمد محمد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36786 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع  3454 وفى 

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

13 - ماجد رفله حليم رفله  تاجر فرد سبق قيده برقم   24209 قيد فى 12-11-2006 برقم ايداع  2875 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك لترك 

التجاره

14 - ارميا حبيب قزمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   29655 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع  648 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

15 - احمد سليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25223 قيد فى 30-04-2008 برقم ايداع  754 وفى تاريخ  

14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره
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16 - محمد على سليمان على عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   33063 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع  

1068 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك 

التجاره

17 - سامى ولسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   17403 قيد فى 01-04-2000 برقم ايداع  618 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك لترك 

التجاره

18 - ادهم لتجارة الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم   32395 قيد فى 14-11-2017 برقم ايداع  3958 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك لترك 

التجاره

19 - هاشم عبد الحفيظ سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33820 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  3227 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك للغاء 

الفرع

20 - محمد خليفة محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34378 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع  534 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

21 - مينا موريس نسيم تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   31841 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع  2309 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

22 - عمرو احمد امين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30223 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع  2150 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك التجاره

23 - هانى جلل طلل عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   34545 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  

1059 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو 

وذلك لترك التجاره

24 - رضا كمال توفيق ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   23931 قيد فى 07-09-2006 برقم ايداع  2293 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

25 - محمد حموده محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   36335 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  

162 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

26 - محمود عبدالشافى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24634 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع  554 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

27 - سعيد احمد فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25140 قيد فى 06-03-2008 برقم ايداع  391 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك للوفاه

28 - نوال محمود متولي العشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   31694 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع  1843 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

29 - كيرلس خليل هارون فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36100 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  3961 

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

30 - محمد مجدي مصطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36321 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  69 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

31 - محمود احمد ابو زيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34222 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع  129 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو االسجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره
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32 - زينب عبدا فرج ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   36116 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  3827 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

33 - امل محمد ابراهيم سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23524 قيد فى 01-06-2006 برقم ايداع  1270 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو وذلك 

لترك التجاره

34 - محمد صلح عفيفي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35773 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع  

1233 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو

35 - محمد صلح عفيفى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35773 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

3256 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بموجب امر محو
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رأس المال

1 - عبير جمال مهران خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم   36639 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   2385 فى 

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

2 - سامي جمال نجيب عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   27648 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع   939 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - بيتر ثروت نسيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   36953 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع   370 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - ايمن كمال صبحى مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم   36051 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   3669 فى 

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

5 - طلعت علي سعد علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   18563 قيد فى 05-06-2001 برقم ايداع   1030 

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

6 - محمد السيد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   33001 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع   892 فى 

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

7 - حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   34012 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع   3712 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - صلح بركة حسن الصيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28915 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع   1681 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - ليصبح  السباعى للمستلزمات الطبية تاجر فرد سبق قيده برقم   32244 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع   

3585 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - مؤسسه وجدى التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم   5655 قيد فى 16-11-1988 برقم ايداع   925 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

11 - صلح زكريا زخارى شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم   35412 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع   

2118 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - محمود سيد امين غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   30697 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع   3307 فى 

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

13 - ايمن سمعان لمعى سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   19734 قيد فى 07-09-2002 برقم ايداع   1828 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

14 - تامر ماهر ابراهيم توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   24558 قيد فى 29-01-2007 برقم ايداع   187 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - هيام صلح منصور منصور حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    25191 قيد فى 23-10-1999 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 7 شارع 

الكومي ) محل رئيسي (

2 - هيام صلح منصور منصور حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    25191 قيد فى 23-10-1999 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل البلد ش شرق السكه 

الحديد ملك/حسن محمد محمد

3 - رومانى بشاره نجيب بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    25299 قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع    1218 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان شقه بالدور الول 33 

ش الشهيد عمرو من ال 27 من التروللي منطقه 3

4 - جوزيف فتحى لطفى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    35642 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    579 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 253 شارع ترعه الجبل

5 - محسن كامل شبيب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    36438 قيد فى 15-08-2007 برقم ايداع    

12216 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 23 ش صلح من ش الوحدة 

امبابة الجيزة

6 - محسن كامل شبيب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    36438 قيد فى 15-08-2007 برقم ايداع    

12216 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح العنوان الكائن في / 47 

ش باحثه الباديه ) محل رئيسي (

7 - سعد محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    28219 قيد فى 03-09-2014 برقم ايداع    1671 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13شارع سلونس

8 - محمد عبده عبد المجيد حسن شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    28078 قيد فى 29-05-2014 برقم ايداع    

1010 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/10 ش 

العروسي من 70 ش شبرا

9 - فاخر عادل فاخر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    35986 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    3274 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش الفردوس احمد سعيد العباسيه مركز 

شباب الوايلي

10 - فاخر عادل فاخر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    35986 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    3274 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش الفردوس احمد سعيد العباسيه 

مركز شباب الوايلي

11 - مرفت سامي أسعد نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم    27239 قيد فى 02-07-2012 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع / 1 شارع 

الضبطيه

12 - مرفت سامي أسعد نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم    27239 قيد فى 02-07-2012 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة دكان رقم 9 بالعقار رقم 2 شارع 

عبدالحق السنباطي

13 - مرفت سامي أسعد نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم    27239 قيد فى 11-02-2014 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ش الضبطيه

14 - ابرام مسعد صادق لبيب غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    25534 قيد فى 05-02-2009 برقم ايداع    

205 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/5 ش 

فارس جرجس
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15 - محمد أحمد محمد أمين تاجر فرد سبق قيده برقم    27013 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    246 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 81 القطعه 7129 تقسيم المقطم بالهضبه 

العليا

16 - رضا صبحى صادق عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    29095 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع    

2158 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 47 شارع علي عبدالعاطي

17 - نادر يوسف موريس كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    34812 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    2408 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ش القبه روكسي

18 - أبانوب فايز فوزي عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    31217 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع    497 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان الكائن/ ش الترعه 

البولقيه شبرا

19 - أبانوب فايز فوزي عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    31217 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع    497 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/32 ش شبرا

20 - حسام محمد عبد الحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    32251 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    

3607 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 12ش 

الصواف المنطقه العاشره

21 - محمد اسماعيل علي وشاحي تاجر فرد سبق قيده برقم    21779 قيد فى 21-09-2004 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 56 

مول شيل اوت الزعفران الجديد

22 - محمد اسماعيل علي وشاحي تاجر فرد سبق قيده برقم    21779 قيد فى 21-09-2004 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 55 

مول شيل اوت الزعفران الجديد

23 - محمد اسماعيل علي وشاحي تاجر فرد سبق قيده برقم    21779 قيد فى 21-09-2004 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 59 

مول شيل اوت الزعفران

24 - محمد اسماعيل علي وشاحي تاجر فرد سبق قيده برقم    21779 قيد فى 21-09-2004 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 4 شارع 

ورشه التليفونات

25 - احمد عبد الخالق احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    32493 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

4258 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع بالعنوان/ ش الهلوي

26 - سمر خالد محمد رشاد محمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    36370 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13 ش بستان الجيش العباسيه

27 - رافت يوسف ايوب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    14341 قيد فى 27-08-1997 برقم ايداع    1706 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 35 شارع كمال رسلن

28 - رافت يوسف ايوب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    14341 قيد فى 27-08-1997 برقم ايداع    1706 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33أ رسلن

29 - رافت يوسف ايوب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    14341 قيد فى 27-08-1997 برقم ايداع    1706 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 شارع كمال رسلن

30 - رافت يوسف ايوب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    14341 قيد فى 27-08-1997 برقم ايداع    1706 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع الشبراوي

31 - فريد مصطفى احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    33694 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    2847 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ش الدكتور مصطفي النجدي محل رقم 

2 الخلفاوي
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32 - عاطف شفيق ابراهيم منقريوس تاجر فرد سبق قيده برقم    23845 قيد فى 16-08-2006 برقم ايداع    

2090 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار 15 شارع المنظره 

الترعه البولقيه

33 - ايمن سعد محمد احمد ذكي تاجر فرد سبق قيده برقم    32685 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    1460 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /محل رقم 23 بالعقار 

رقم 17/15 بشارع درب الجنينه
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النشاط

1 - عماد صبحى فلتاؤس دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  23349 قيد فى 18-04-2006 برقم ايداع    865وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / النظمه المتكامله لمقاومه الفات و 

تدريب و استشارات في مجال مقاومه الفات و التطهير و التعقيم و التبخيرو الستيراد و التصدير

2 - محمد وجدى محمد ابو الحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  33375 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع    1995

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد مستلزمات محاجر دون الحبار و 

الكمبيوتر و النترنت

3 - بيتر ثروت نسيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  36953 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    370وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تاجير اوناش و التصدير و الستيراد فيما 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 و المجموعه 19

4 - ايمن كمال صبحى مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  36051 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    3669وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير و الستيراد فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 و المجموعه 19

5 - طلعت علي سعد علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  18563 قيد فى 05-06-2001 برقم ايداع    1030

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توزيع و تسويق المكملت الغذائيه و تصنيعها 

لدي الغير و التصدير

6 - حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  34012 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    3712

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره زيوت وفلتر سيارات

7 - اشرف ابراهيم راغب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29394 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    26

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجاره اكسسوار حريمي 

ومستحضرات تجميل

8 - محمد أحمد محمد أمين تاجر فرد سبق قيده برقم  27013 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    246وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تركيبات كهربائيه و مقاولت

9 - محمد سعيد ابراهيم محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29894 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع    

1273وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الطباعه

10 - نادر يوسف موريس كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  34812 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    2408

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات ومقاولت عامه

11 - كارولين اسامه فايز شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  36151 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    3988

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/اتيليه لبيع الفساتين

12 - ماهر توفيق احمد خلف ا الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  36870 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

4206وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط/ تجاره ادوات كهربائيه

13 - سمر خالد محمد رشاد محمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  36370 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

395وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب اداره كافيتريات و 

مطاعم

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23349 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2006  برقم ايداع 865.000 الى : بافلي لنظمه المتكامله لمقاومه الفات

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32854 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2018  برقم ايداع 547.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ سان كريستوفر لللعاب الرياضيه جيم

3 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36707 وتم ايداعه بتاريخ   

15-09-2022  برقم ايداع 2,887.000 الى : نيو ديجا للتوريدات المعدنيه و المقاولت

4 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36953 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2023  برقم ايداع 370.000 الى : مؤسسه الوعد لتاجير الوناش و الستيراد و التصدير

5 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30902 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2016  برقم ايداع 3,805.000 الى : المتحده لصيانه اجهزه التبريد و التكييف و المقاولت و 

التوريدات

6 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36051 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-2021  برقم ايداع 3,669.000 الى : ذا فرست للتوريدات و الستيراد و التصدير

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36971 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 555.000 الى : مارتينا مجدى هلوى بخيت

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36971 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 555.000 الى : ل يوجد

9 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18563 وتم ايداعه بتاريخ   

R T trade 05-06-2001  برقم ايداع 1,030.000 الى : ار تي تريد

10 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26121 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2010  برقم ايداع 1,624.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ البندق للنقل

11 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29394 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2016  برقم ايداع 26.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ البطل

12 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29894 وتم ايداعه بتاريخ   

06-04-2016  برقم ايداع 1,273.000 الى : هوستيل

13 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36983 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 669.000 الى : الفراعنه لبيع المنتجات النسيجيه

14 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36983 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 669.000 الى : عجيب هابيل ابراهيم شانودي

15 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21779 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2004  برقم ايداع 1,832.000 الى : محمد اسماعيل علي وشاحي

16 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21779 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2004  برقم ايداع 1,832.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / دهب لتوريدات المواد الغذائيه

17 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36151 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2021  برقم ايداع 3,988.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ أتيليه

18 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36870 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 4,206.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ القاهره للتجاره والتوريدات 

العموميه

19 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36370 وتم ايداعه بتاريخ   

super summer 10-02-2022  برقم ايداع 395.000 الى : سوبر سمر
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - رشاد عبد المنعم رشاد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18563 وتم ايداعه بتاريخ  05-06-2001 برقم ايداع    

1030تم التأشير فى تاريخ   05-06-2001   بــ  

2 - مايكل  فايز  مشرقي عطيه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   28738 وتم ايداعه بتاريخ  25-05-2015 برقم 

ايداع    991تم التأشير فى تاريخ   25-05-2015   بــ  

3 - احمد سيد احمد عبدالتواب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   27917 وتم ايداعه بتاريخ  06-02-2014 برقم 

ايداع    182تم التأشير فى تاريخ   06-12-2016   بــ  تم منح الوكيل المفوض كافه الصلحيات ومنحه حق 

التوقيع منفردا

4 - عماد حمدي عمر السيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   36969 وتم ايداعه بتاريخ  07-02-2023 برقم 

ايداع    537تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

5 - عجيب هابيل ابراهيم شانودي  مدير فرع المقيد برقم قيد   36983 وتم ايداعه بتاريخ  15-02-2023 برقم 

ايداع    669تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - النجار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    35130 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع   916 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه

2 - احمد عطيه عبد الجليل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    27997 قيدت فى 07-04-2014 برقم ايداع   

643 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد نهايا بموجب عقد فسخ رقم 222 سنه 2023

3 - ورثه فيكتور سلمة كيرلس   شركة سبق قيدها برقم    34961 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع   

3273 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري نهائيا

4 - محمد توفيق عليوة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2040 قيدت فى 13-03-1986 برقم ايداع   371 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لفسخ الشركه

5 - محمد عبدالمنعم عبدالقوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9227 قيدت فى 15-07-2007 برقم ايداع   

1429 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل غلق فرع الشركه الكائن في 613 ش بورسعيد قسم 

الظاهر

6 - مصر للصناعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    9227 قيدت فى 15-07-2007 برقم ايداع   1429 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل غلق فرع الشركه الكائن في 613 ش بورسعيد قسم الظاهر

7 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمد على احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    35393 قيدت فى 

18-11-2020 برقم ايداع   2021 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل 

بموجب امر محو و تم فسخ الشركه نهائيا و استلم كل شريك كافه حقوقه

8 - عادل حنا بشاى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    6081 قيدت فى 14-03-1989 برقم ايداع   336 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ام محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

9 - زكى السيد محمد بيومى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17345 قيدت فى 08-03-2000 برقم ايداع   

467 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا و استلم كل شريك كافه حقوقه و 

مستحقاته

رأس المال

1 - ايمن محمود احمد ابراهيم عفيفي وشركاة شركة سبق قيدها برقم     18722 قيدت فى 16-07-2001 برقم 

ايداع    1375وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - شركه الولء جولدن باج )W.G.B( اولد احمد محمود شركة سبق قيدها برقم     27481 قيدت فى 

20-01-2013 برقم ايداع    99وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     27326 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع    

1758وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - محمد محمد وصفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36716 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    2953

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل العنوان ليصبح/3 ش الحسيني 

من ش الجنزوري

2 - محمد يوسف محمد حسنين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     32518 قيدت فى 11-12-2017 برقم ايداع    

4344وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي-شارع امتداد 

الفيومي

3 - محمد يوسف محمد حسنين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     32518 قيدت فى 11-12-2017 برقم ايداع    

4344وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان/ شقه بالدور 

الرضي-شارع امتداد الفيومي

4 - عادل عبدالرؤوف عجاج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20926 قيدت فى 04-11-2003 برقم ايداع    

2226وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/فيل 81 

منتجع النخيل

5 - عادل عبدالرؤوف عجاج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20926 قيدت فى 04-11-2003 برقم ايداع    

2226وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 251 عائلي ش3 المستثمرين 

التجمع الخامس

6 - سعيد لطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     32000 قيدت فى 21-08-2017 برقم ايداع    2878وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركه ليصبح/ الشقه الكائنه بالدور 

الول فوق الرضي بالعقار رقم 20 ش محمد عبده تقاطع قاسم باشا

7 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     27326 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع    

1758وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / قطعه رقم 

1164 شارع 53 من شارع 9

8 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     27326 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع    

1758وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / شقه رقم 1 

بدروم علي القطعه رقم 7197 من ش 81 متفرع من ش 9 المقطم

9 - طاهر تاج الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16344 قيدت فى 14-04-1999 برقم ايداع    668وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع ليصبح / قطعه رقم 72 

المنطقه الثامنه المنطقه الصناعيه انشاص حوض خارج الزمام بساتين السماعيليه كمركز خدمه و مصنع

10 - شركة الخليفة لتجارة السيارات ) خليفة احمد سعيد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     19981 قيدت فى 

14-12-2002 برقم ايداع    2456وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

مقر الشركه ليصبح/ 11ش الشيشيني

11 - شركة ابناء موسي الزغل شركة سبق قيدها برقم     26161 قيدت فى 18-08-2010 برقم ايداع    1724

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 شارع عبدالكريم سليمان شارع شبرا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - طاهر محمد كريم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27615 قيدت فى 14-05-2013 برقم ايداع    829 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي غرض الشركه / دون التدريب و بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه

2 - منير وفهيم للستيراد وتصدير الخضار والفاكهة شركة سبق قيدها برقم     13828 قيدت فى 1997-03-30 

برقم ايداع    6634 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد ليصبح النشاط/ 

تصدير الخضروات والفاكهه

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح ) عمرو مجدي اسماعيل و شريكته ( شركة سبق قيدها برقم     27999 قيدت فى 

08-04-2014 برقم ايداع    653 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / اداره و 

تشغيل مركز خدمه سيارات النقل الثقيل

4 - أمير يوسف الياس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28880 قيدت فى 07-09-2015 برقم ايداع    1595 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي النشاط الصلي/انتاج وتوزيع فني ليصبح 

النشاط/ تسويق واستشارات تسويقيه في مجال الدعايه والعلنات -فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

5 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     27326 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع    

1758 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه الصناعات الهندسيه و صناعه الجهزه 

اللكترونيه

6 - حمدى أحمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27857 قيدت فى 24-12-2013 برقم ايداع    2060 

وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الشحن الجوي و البحري و البري و النقل 

البري و البحري للبضائع و التخليص الجمركي بشرط الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنطيم النقل 

البري الداخلي و الدولي و كذا جهاز تنظيم النقل الجوي و دون شمال و جنوب سيناء و القنطره و شرق السماعيليه 

و حي الجناين بالسويس

7 - شركة الخليفة لتجارة السيارات ) خليفة احمد سعيد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     19981 قيدت فى 

14-12-2002 برقم ايداع    2456 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي النشاط 

الصلي/ تجاره الخرده

الكيان القانونى

1 - رهام ابراهيم عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     27326 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع    

1758 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة الخليفة لتجارة السيارات ) خليفة احمد سعيد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     19981 قيدت فى 

14-12-2002 برقم ايداع    2456 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

Page 20 of 33 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

السم والسمة
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الشخاص

1 - مصطفى محمد مصطفى حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22591   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2005 برقم ايداع   1565 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2005  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا 

عن الشركه وله تمثيل الشركه امام كافه الجهات الرسميه وله كافه التصرفات في كافه المعاملت الماليه والتوقيع 

علي الشيكات وامام البنوك واستلم الشيكات وصرفها وقبضها واصدار اوامر للصرف وله كافه المعاملت الماليه 

وله حق الحسابات الدائنه والمدينه طرف كافه البنوك وله كافه الصلحيات في اداره الشركه  كما يحق له 

القتراض والرهن وحق الكفاله بشرط عدم وجود رهن علي الشركه والتعامل مع الغير باسم الشركه ويحق له تعين 

مدير للشركه او اكثر وله ان يفوضه في كافه صلحياته او بعضها وتصريف امور واغراض الشركه

2 - تناغو رزق ا يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23259   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-21 

برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  خروج للوفاه

3 - شكري بخيت شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23259   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-21 

برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  خروج للوفاه

4 - بخيت شكري  بخيت  شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23259   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2006 برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  تعديل حق الداره و التوقيع للسيد / 

بخيت شكري بخيت شحاته منفردا و له كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه

5 - مجدي  شكري  بخيت  شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23259   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2006 برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  

6 - يوسف  تناغو  رزق ل  يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23259   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2006 برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  

7 - ديفيد عاطف كمال عبد الشهيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2008 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  اداره الشركه و التوقيع عنها موكله 

للشريكين المتضامن و هم السيد / عفت كمال عبدالشهيد و السيد ديفيد عاطف كمال عبدالشهيد مجتمعين علي ان 

يكون لهما حق القتراض و الرهن من البنوك و بشرط ان تكون هذه التصرفات ضمن اغراض الشركه و لهما 

الحق في بيع اصول الشركه الثابته و المنقوله و السيارات و البيع للنفس او للغير و توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر و لهما حق توكيل الغير في التعامل في البنوك و صرف الشيكات

8 - عاطف كمال عبد الشهيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25144   وتم ايداعه بتاريخ    2008-03-09 

برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  

9 - شريف صلح الدين سيد عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27326   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2012 برقم ايداع   1758 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2012  بــ :  يكون حق الداره و التوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر بعنوان 

الشركه ضمن اغراضها
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10 - قدرى منير على اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25612   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2009 برقم ايداع   962 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2015  بــ :  تعديل حق الداره و التوقيع ليصبح 

حق الداره و التوقيع منفردا للشريك المتضامن / قدري منير علي اسماعيل و له الحق في التعامل باسم الشركه و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات بكافه البنوك 

و حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و 

بيع و شراء اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركه و 

ضمن اغراضها و له الحق في التوقيع علي عقود تاسيس و تعديل الشركات امام الشهر العقاري و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

11 - ايهاب جمال سيد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27615   وتم ايداعه بتاريخ    2013-05-14 

برقم ايداع   829 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2015  بــ :  تكون اداره الشركه و حق التوقيع عنها للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم الحق في التعامل مع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف في سحب و ايداع المبالغ الماليه و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض 

و التوقيع علي الشيكات مجتمعين و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها 

و لهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

12 - طاهر محمد كريم زهير جرانه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27615   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2013 برقم ايداع   829 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2015  بــ :  

13 - عبد الفتاح محمد سيد جبر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27857   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2013 برقم ايداع   2060 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2016  بــ :  

14 - عادل  امام  متولي  سالم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27857   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2013 برقم ايداع   2060 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2016  بــ :  حق الداره و التوقيع للشريك 

المتضامن / حمدي احمد محمود و الشريك المتضامن / عادل امام متولي مجتمعين او منفردين

15 - ابتسام  فرج  محمود  عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11131   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1994 برقم ايداع   1705 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2016  بــ :  

16 - راويه  فرج  محمود  عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11131   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1994 برقم ايداع   1705 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2016  بــ :  

17 - سكينه عبد الجليل ادم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11131   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1994 برقم ايداع   1705 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2016  بــ :  

18 - محمود  فرج  محمود  عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11131   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1994 برقم ايداع   1705 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2016  بــ :  

19 - خليفه احمد سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19981   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2002 برقم 

ايداع   2456 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح كل من/ السيد-خليفه 

احمد سعيد /والسيد- احمد خليفه احمد سعيد/ والسيد-محمد خليفه احمد سعيد مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك كافه 

السلطات لتحقيق غرض الشركه

20 - احمد خليفه  احمد سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19981   وتم ايداعه بتاريخ    2002-12-14 

برقم ايداع   2456 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  

21 - مجدى سعد محمد السعدنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36344   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   213 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  وذلك بعد استلمه كافه مستحقاته 

وحقوقه

Page 23 of 33 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

22 - عبد القوى احمد عبد القوى على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36344   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   213 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا
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تجديد افراد

1 - محمد حنفى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31511   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1270 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

2 - كريم محمد صلح الدين عبدالعليم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32623   قيدت فى   

31-12-2017 برقم ايداع    4655 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-30

3 - مجدى يوسف بطرس عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32854   قيدت فى   14-02-2018 برقم 

ايداع    547 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

4 - مجدى حبيب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14817   قيدت فى   03-01-1998 برقم ايداع    11 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

5 - فرج سند مرقص خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19175   قيدت فى   19-01-2002 برقم ايداع    

108 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

6 - مكتب رحلت وائل محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19631   قيدت فى   27-07-2002 برقم 

ايداع    1414 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

7 - محمد عثمان حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25343   قيدت فى   03-08-2008 برقم ايداع    

1410 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-02

8 - جرجس عدلى زرق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29896   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

9 - حسن على محمد احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30703   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

3320 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

10 - ماجد رفعت جليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9004   قيدت فى   01-03-1992 برقم ايداع    401 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

11 - سامى فؤاد مليكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13459   قيدت فى   10-12-1996 برقم ايداع    2597 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

12 - طلعت شوقى سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15248   قيدت فى   18-05-1998 برقم ايداع    856 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-17

13 - امجد مجدى قديس نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32190   قيدت فى   10-10-2017 برقم ايداع    

3451 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

14 - رؤوف مايس بهنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17506   قيدت فى   02-05-2000 برقم ايداع    848 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

15 - مجدى مسلم السيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23904   قيدت فى   03-09-2006 برقم ايداع    

2241 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

16 - أسامه أحمد على محمد حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29442   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

17 - احمد سعد عمر عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32820   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

469 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

18 - مؤسسة الموجى للتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32909   قيدت فى   2018-02-21 

برقم ايداع    660 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

19 - وحيد محمد فتحى احمد على العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16918   قيدت فى   1999-10-09 

برقم ايداع    1902 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-08
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20 - سكينة فهمى الشربيني البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31963   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    2724 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

21 - على محمد احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18930   قيدت فى   29-09-2001 برقم ايداع    

1879 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

22 - صلح زكي أحمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20066   قيدت فى   18-01-2003 برقم ايداع    

90 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

23 - صلح زكي أحمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20066   قيدت فى   11-11-2010 برقم ايداع    

2297 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

24 - مينا عزيز اسعد بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27490   قيدت فى   29-01-2013 برقم ايداع    

154 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

25 - رانيا مجدى منير وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32931   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

705 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

26 - سامى عزيز اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9835   قيدت فى   14-04-1993 برقم ايداع    362 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

27 - محمود محروس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13849   قيدت فى   03-04-1997 برقم ايداع    

674 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

28 - محمد شوقى عبدالحميد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25111   قيدت فى   26-06-2014 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

29 - بسمة عثمان محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29028   قيدت فى   19-10-2015 برقم ايداع    

1997 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

30 - رضا متبولي بدر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29054   قيدت فى   25-10-2015 برقم ايداع    

2050 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

31 - شريف كرم حنفي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30596   قيدت فى   28-09-2016 برقم ايداع    

3033 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

32 - ذكي جوده ذكي هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31826   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

2272 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

33 - ممدوح شوقي صبحي اثناسيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32751   قيدت فى   29-01-2018 برقم 

ايداع    288 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

34 - مجدى عبد الحميد على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3018   قيدت فى   08-11-1986 برقم ايداع    

1464 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

35 - شريف ابراهيم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18762   قيدت فى   28-07-2001 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

36 - سيد امام عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23973   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    2378 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

37 - ميشيل لمعى حبيب معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24252   قيدت فى   20-11-2006 برقم ايداع    

2975 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

38 - اسماعيل احمد انور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25872   قيدت فى   11-02-2010 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

39 - اشرف ابراهيم راغب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29394   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    26 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

40 - ارميا حبيب قزمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29655   قيدت فى   22-02-2016 برقم ايداع    

648 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21
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41 - اسلم حسن يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32866   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

575 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

42 - سمير عبدالتواب عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10506   قيدت فى   02-02-1994 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

43 - مرفت سامي أسعد نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27239   قيدت فى   11-02-2014 برقم ايداع    

219 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

44 - مرفت سامي أسعد نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27239   قيدت فى   02-07-2012 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

45 - وائل فيليب سور اسكاروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28724   قيدت فى   20-05-2015 برقم 

ايداع    953 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

46 - زكرى عزيز بشاى عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31581   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    1511 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

47 - رشا قرني محمود الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32662   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

48 - سمير امين عبدالرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32914   قيدت فى   22-02-2018 برقم ايداع    

671 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

49 - سامى لوقا نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8340   قيدت فى   28-07-1991 برقم ايداع    1155 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

50 - سامى ولسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17403   قيدت فى   01-04-2000 برقم ايداع    618 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

51 - محمود عبدالشافى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24634   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    

554 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

52 - محمد سعيد ابراهيم محمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29894   قيدت فى   06-04-2016 برقم 

ايداع    1273 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

53 - شرين رمزي جاد عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31239   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

547 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

54 - محمد عبد ا معوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31869   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

2375 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

55 - رمضان شعبان جاد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32177   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

3397 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

56 - ادهم لتجارة الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32395   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

3958 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

57 - سلمان محمد حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24800   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

1188 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

58 - محمد عبدالغني أحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27127   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

784 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

59 - مينا موريس نسيم تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31841   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

2309 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

60 - عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالحليم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32819   قيدت فى   

11-02-2018 برقم ايداع    466 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-10
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61 - د سمير دانيال عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3134   قيدت فى   29-11-1986 برقم ايداع    

1601 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

62 - أشرف شكري بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14952   قيدت فى   22-02-1998 برقم ايداع    298 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

63 - عبدالعال حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20198   قيدت فى   08-03-2003 برقم ايداع    

398 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

64 - نبيل محمد احمد سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21662   قيدت فى   15-08-2004 برقم ايداع    

1548 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-14

65 - ابانوب جمال كامل بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29840   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

66 - اشرف عبد الغني عبد الراضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32132   قيدت فى   2017-09-26 

برقم ايداع    3288 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

67 - محمد صالح اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32566   قيدت فى   20-12-2017 برقم ايداع    

4506 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

68 - مدحت رمزى فرنسيس زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32618   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    4647 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

69 - ناصر وليم ميخائيل تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24766   قيدت فى   29-05-2007 برقم 

ايداع    1055 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

70 - هشام ثروت عزيز صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26065   قيدت فى   11-07-2010 برقم ايداع    

1420 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

71 - كمال حسن محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29043   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

2035 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

72 - عمرو احمد امين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30223   قيدت فى   16-06-2016 برقم ايداع    

2150 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

73 - محمود سيد امين غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30697   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

3307 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

74 - سمير محمد محمد حلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31811   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    

2203 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

75 - سيد محمود عبد الرحمن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32887   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    620 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

76 - لويس صبحى عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9678   قيدت فى   12-01-1993 برقم ايداع    44 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

77 - خالد محمد طير البر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12677   قيدت فى   13-04-1996 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

78 - رضا كمال توفيق ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23931   قيدت فى   07-09-2006 برقم ايداع    

2293 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

79 - حسام محمد عبد الحافظ حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32251   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

3607 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

80 - عادل محمد البرقى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27435   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    

2267 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

81 - محمود سيد امين غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30697   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

1000005 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31
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82 - اشرف محمد الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17335   قيدت فى   05-03-2000 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

83 - ايهاب مرسى سليمان الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25000   قيدت فى   14-11-2007 برقم 

ايداع    2127 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

84 - مصطفي ابو الحمد مصطفي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29534   قيدت فى   01-02-2016 برقم 

ايداع    336 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

85 - عصام حنفى محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30114   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

1873 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

86 - نجلء السيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32833   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

503 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

87 - كمال جاد ا حلقه برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33046   قيدت فى   19-03-2018 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

88 - عاطف فايق بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14888   قيدت فى   04-02-1998 برقم ايداع    145 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

89 - محمد شوقى عبدالحميد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25111   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

90 - سعيد احمد فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25140   قيدت فى   06-03-2008 برقم ايداع    

391 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

91 - أنور قاسم محمود عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27222   قيدت فى   19-06-2012 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

92 - هانى عياد سليمان اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30101   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

1833 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

93 - جمال حسن محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31336   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

94 - نوال محمود متولي العشري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31694   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

1843 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

95 - حسين سعيد عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31906   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

2520 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

96 - نسمة مصطفى على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32515   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

4340 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

97 - محمود حسن فراج اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32664   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

98 - رأفت حسن مصطفى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29822   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

1079 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

99 - إسراء سيد بيومي معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32526   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

4363 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

100 - عبدا عمران عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32570   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

4524 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

101 - امل محمد ابراهيم سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23524   قيدت فى   01-06-2006 برقم ايداع    

1270 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

102 - عاطف شفيق ابراهيم منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23845   قيدت فى   16-08-2006 برقم 

ايداع    2090 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15
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103 - سعيد عبدالعزيز محمد محمد فقير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26380   قيدت فى   22-12-2010 برقم 

ايداع    2514 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

104 - كرم صلح عويس عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29981   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1481 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

105 - عادل نسيم فارس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32292   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

3730 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

106 - مجدى فوزى احمد سبيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32554   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

4473 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

107 - ايمن سعد محمد احمد ذكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32685   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

1460 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

108 - خالد مجدى محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32720   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21
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تجديد شركات

1 - شركه المحبه لنسج خيوط النايلون )عماد مترى جندى وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   13093  قيدت 

فى  28-08-1996 برقم ايداع   1593 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2026  12:00:00ص

2 - وائل السيد عبد الحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28115  قيدت فى  24-06-2014 برقم ايداع   

1272 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00ص

3 - منير وفهيم للستيراد وتصدير الخضار والفاكهة   شركة سبق قيدها برقم :   13828  قيدت فى  

30-03-1997 برقم ايداع   6634 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

4 - عصام سيد فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9638  قيدت فى  20-12-1992 برقم ايداع   1772 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

5 - هانى حسن خالد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32736  قيدت فى  23-01-2018 برقم ايداع   252 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  12:00:00ص

6 - انور معوض وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   19840  قيدت فى  20-10-2002 برقم ايداع   2109 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2027  12:00:00ص

7 - الشركة المتحدة للعمال الهندسية علي محمد علي البلشي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24904  قيدت 

فى  22-08-2007 برقم ايداع   1643 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

8 - شركة عدلى مكرم فريد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12486  قيدت فى  06-02-1996 برقم ايداع   

220 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00ص

9 - شعبان محمد احمد عزام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23990  قيدت فى  19-09-2006 برقم ايداع   

2414 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  12:00:00ص

10 - اولد مصطفى قابيل   شركة سبق قيدها برقم :   12867  قيدت فى  13-06-1996 برقم ايداع   1088 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  12:00:00ص

11 - احمد سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26817  قيدت فى  16-10-2011 برقم ايداع   1713 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  12:00:00ص

12 - احمد بيومى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   27511  قيدت فى  12-02-2013 برقم ايداع   243 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

13 - محمد يوسف محمد حسنين وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   32518  قيدت فى  11-12-2017 برقم 

ايداع   4344 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

14 - محمد توفيق عليوة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2040  قيدت فى  13-03-1986 برقم ايداع   

371 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2026  12:00:00ص

15 - مصطفى عبدالرازق محروس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14858  قيدت فى  19-01-1998 برقم 

ايداع   94 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2028  12:00:00

ص

16 - شركة تسويق الرز . احدى الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   

19709  قيدت فى  27-08-2002 برقم ايداع   173 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص
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17 - ورثة المرحوم نتيجه بشاى بشاى وشركائها نادية خميس سيد اروس المسعودى وشركاها   شركة سبق قيدها 

برقم :   9446  قيدت فى  08-09-1992 برقم ايداع   1342 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/09/2027  12:00:00ص

18 - مصطفى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14919  قيدت فى  14-02-1998 برقم ايداع   

230 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

19 - شركه الولء جولدن باج )W.G.B( اولد احمد محمود   شركة سبق قيدها برقم :   27481  قيدت فى  

20-01-2013 برقم ايداع   99 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2028  12:00:00ص

20 - محمد سمير عبد الغفار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27418  قيدت فى  09-12-2012 برقم ايداع   

2202 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

21 - شركه محمد زكى عبدالعال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12862  قيدت فى  12-06-1996 برقم 

ايداع   1082 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  

12:00:00ص

22 - مايفل ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   12862  قيدت فى  12-06-1996 برقم ايداع   1082 وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص

23 - شركة ابناء كمال عبد الشهيد ) عاطف وعفت كمال عبد الشهيد (   شركة سبق قيدها برقم :   25144  قيدت 

فى  09-03-2008 برقم ايداع   400 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2028  12:00:00ص

24 - اسامه ابراهيم الشاذلى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   20912  قيدت فى  29-10-2003 برقم ايداع   

2193 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2023  12:00:00ص

25 - سامح سدراك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21910  قيدت فى  30-07-2007 برقم ايداع   1497 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

26 - سانت ماريا للرحلت   شركة سبق قيدها برقم :   21910  قيدت فى  30-07-2007 برقم ايداع   1497 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

27 - سامح سدراك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21910  قيدت فى  10-11-2004 برقم ايداع   2156 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص

28 - تعديل اسم الشركه ليصبح / باسم امير مجدي مرقص وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14812  قيدت فى  

01-01-1998 برقم ايداع   5 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

29 - شركة جوزيف مقار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32832  قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   

500 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

30 - عادل حنا بشاى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6081  قيدت فى  14-03-1989 برقم ايداع   336 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2024  12:00:00ص

31 - بسطا بشاى جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23259  قيدت فى  21-03-2006 برقم ايداع   

619 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

32 - زكريا زين الدين احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29383  قيدت فى  03-01-2016 برقم ايداع   

6 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00ص

33 - عصام ابو المجد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11165  قيدت فى  25-10-1994 برقم ايداع   

1802 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2024  12:00:00ص

34 - فتوح عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21552  قيدت فى  03-07-2004 برقم ايداع   

1259 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  12:00:00ص
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