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قيود أفراد

1 - مؤسسه خالد عبدا رجب سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 684 

ورقم قيد 31912    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات دهانات السيارات وكبائن الدوكو, بجهة محافظة القاهرة 

37 ش البنهاوي مدينه الصفا

2 - حسين على عبدالعليم محمد البيطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

699 ورقم قيد 31914    محل رئيسى  عن بقاله بانواعها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش احمد شاهين 

من ش مخزن النابيب

3 - حسن محمد عبدالفتاح منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 700 

ورقم قيد 31915    محل رئيسى  عن ورشه فضه, بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد 1620 بلوك 26 مدخل 1 

النهضه

4 - محمد جمال الدين عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

701 ورقم قيد 31916    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدمستلزمات التعبئه و التغليف, بجهة محافظة القاهرة 2 

ش الرواد ش الواحه ) ارض ميدو ( قباء

5 - امين مختار محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 740 ورقم 

قيد 31923    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 29ش 137 من ش مسجد الوطنيه السد 

العالي

6 - اسلم نور محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 731 ورقم 

قيد 31918    محل رئيسى  عن تجارة برويات السيارات, بجهة محافظة القاهرة شارع نور محمود الحرفيين من 

شارع السادات

7 - علياء جلل جابر سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 732 ورقم 

قيد 31919    محل رئيسى  عن مركز خدمه السيارات, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عشرة من ناصية 

المصانع من السد العالى

8 - حسن محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 733 ورقم 

قيد 31920    محل رئيسى  عن تجارة وييع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة مساكن الدلتا بلوك 122 محل 6

9 - سيد جمال السيد علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 739 ورقم قيد 

31922    محل رئيسى  عن تجارة الفاكهة والتوريدات العمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن ( والتصدير, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 46 عنبر 2 فاكهة بحصة 9 قيراط 

سوق العبور

10 - نسمه السيد حسنى هندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 760 ورقم 

قيد 31924    محل رئيسى  عن خدمات نظافة وامن)فيما عدا توريدالعمالة واعادة تدوير المخلفات(, بجهة محافظة 

القاهرة 12 حارة احمد عبد السلم الدور الرضى شقه رقم 1

11 - احمد يوسف خلف شكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 761 ورقم 

قيد 31925    محل رئيسى  عن بقالة وعلفة وعطارة وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات 

الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى بالعقار ناصية شارع 

رشاد الفحام من ش سيد حماده المرج الغربيه
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12 - توفيق عيد نوفل سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 764 ورقم قيد 

31927    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة محل 2 عماره 644 الشباب 100 م

13 - عاطف عبد المنعم عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

785 ورقم قيد 31928    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العامه )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 22  ش احمد جاد حوض القصب

14 - هبه حسين فريد عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 786 

ورقم قيد 31929    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه بالجملة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 410 السكان 

العائلي -مجاورة 2

15 - هدير سالم حسنين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 787 

ورقم قيد 31930    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وصيانتها فيما عدا توريد 

العماله والنترنت بموجب موافقه امنيه رقم 194 لسنه 2022 برقم صادر 8898 فى 8 / 12 / 2022, بجهة 

محافظة القاهرة 21 مجاوره 4 منطقه 3 عمارات الشروق

16 - عبدالرحمن عواد زكريا عواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 788 

ورقم قيد 31931    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه دون الملبس العسكريه و اكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة برج العرب شارع الخمسين - محل

17 - رضى عبدالجليل عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

834 ورقم قيد 31934    محل رئيسى  عن توريد الخضار والفاكهه بحصه قدرها 4 قيراط, بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 306 عنبر 9 خضار سوق العبور 0 خ 1 - 1 - 27 مسلسل 306 بحصه 4 ط

18 - ايهاب مصطفى عبد ا مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

855 ورقم قيد 31935    محل رئيسى  عن اصلح الكربيراتير, بجهة محافظة القاهرة 88 ش الربعين م السد 

العالى

19 - طارق سامى عبد الغفار شافع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

857 ورقم قيد 31936    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عامه )فيما عدا توريد العمالة واجهزه 

الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن(, بجهة محافظة القاهرة فيل 190 حى المستثمرين التجمع الخامس شقه 

رقم 9

20 - محمد عبد الستار عبده امام السبكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

858 ورقم قيد 31937    محل رئيسى  عن بيع زجاج ومنتجات ديكور, بجهة محافظة القاهرة مول بانوراما مدينه 

الشروق الدور الول محل رقم 28

21 - هناء بدري سدراك ايوب تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 862 ورقم 

قيد 31938    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )فيما عدا النترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 

ش مكه من مجدي همام العزبه البيضاء شقه بالدور الرضى

22 - احمد عيد امبابى فرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 863 ورقم قيد 

31939    محل رئيسى  عن ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة القاهرة ش السوبر جيت متفرع من ش السادات 

الحرفيين

23 - عفاف عبدالمعطى حمدان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

864 ورقم قيد 31940    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )فيما عدا النترنت والدعايه والعلن (, بجهة 

محافظة القاهرة منتجع زيزينيا التجمع الخامس
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24 - اكرم على محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 866 ورقم 

قيد 31943    محل رئيسى  عن تدريب سباحة و كرة كدم )فيما عدا المن والحراسه والنترنت ( بموجب موافقه 

امنيه رقم 174 لسنه 2022 برقم صادر 9045 فى 8 / 12 / 2022, بجهة محافظة القاهرة منتجع القطامية 

التجمع الخامس

25 - روجيه ماهر وهبه سور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 896 

ورقم قيد 31946    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى 

والنترنت والدعايه والعلن (و تصدير, بجهة محافظة القاهرة 46 الحى الول شرق مجاوره 2

26 - صلح فوزى عطا ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 918 

ورقم قيد 31949    محل رئيسى  عن بيع مواد بتروليه, بجهة محافظة القاهرة 44 شارع ترعة الجبل خلف 

مدرسه الشعراوي

27 - احمد قاضى احمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 919 

ورقم قيد 31950    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القاهرة عقار 8 ش اللواء السلمى محل 1

28 - احمد رضا عبدالدايم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

920 ورقم قيد 31951    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة ش محمد عبدالحميد من ش البترول

29 - اشرف عبدالحافظ حسن عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

923 ورقم قيد 31953    محل رئيسى  عن السقف المعلقه والديكور, بجهة محافظة القاهرة مؤسسه الزكاه كفر 

الباشا سوق الباشا ش عبد المنصف العجمى

30 - على ابراهيم على احمد طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

925 ورقم قيد 31954    محل رئيسى  عن كافيه و بليسيشن )فيما عدا خدمات النترنت ( موافقه امنيه رقم 

178 لسنه 2022 برقم صادر 9047 فى 8 / 12 / 2022, بجهة محافظة القاهرة محل 7 بلوك 16 سوق الجيزه 

التجارى

31 - مجدي عيسي عبد المجيد البدوى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

926 ورقم قيد 31955    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 71 شارع البرج - المرج الشرقيه

32 - صيدليه د ندى محمد عطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 927 

ورقم قيد 31956    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة محل 2 ق 6 بلوك 5 تقسيم امنحتب

33 - هليل للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 947 ورقم قيد 

31960    محل رئيسى  عن المقاولت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 6 مدينة الهدى شارع على عبدالحميد 

بالدور الول - مكتب

34 - رنده حسن يوسف كريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 948 ورقم 

قيد 31961    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة محل 

186 بالدور الول بالمركز التجارى 2 بمشروع الرحاب

35 - رحاب سعيد رمضان عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 970 

ورقم قيد 31964    محل رئيسى  عن مقاول عامه و توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن(, بجهة محافظة القاهرة الدلتا 1 بلوك 52 شقه 6
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36 - نجاه جوده عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 971 

ورقم قيد 31965    محل رئيسى  عن تصليح ملبس, بجهة محافظة القاهرة 2ش احمد على سكران كفر ابو صير

37 - ميلد لتخريز البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 976 ورقم 

قيد 31966    محل رئيسى  عن تخريز بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 105 ش ترعه الجبل من ش احمد 

السيوطى حوض جلل

38 - صيدلية الدكتورة / ايمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 983 

ورقم قيد 31967    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة قطعة 2 بلوك 11 جمعية 6 اكتوبر السلم 

ثان

39 - عزت طارق عزت محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1026 

ورقم قيد 31973    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة ش حسن ابو زيد مقله الفول عن 

من ترعة عناني مؤسسه الزكاه

40 - احمد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1038 ورقم 

قيد 31975    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )فيما عدا النترنت والدعايه والعلن ( و مقاولت عمومية, 

بجهة محافظة القاهرة عمارة 15 الحى 1 مجاوره 1 شقه رقم  18 أ

41 - نجلء رمضان عليوه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1039 

ورقم قيد 31976    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد لوازم المطبخ والحمام, بجهة محافظة القاهرة 9 ش يوسف 

شتا منشيه السد العالى

42 - عصام الدين رفعت عبد الغفار سعيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1040 ورقم قيد 31977    محل رئيسى  عن كافيه )دون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة 6 ش الشهيد طيار 

اسامه السوبر جيت الحرفيين

43 - محمد منصور عبدالمحسن محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1041 ورقم قيد 31978    محل رئيسى  عن تجارة أقمشة, بجهة محافظة القاهرة بلوك)41( مدخل)4( 

بالرضي شقه)1( سبيكو القديم

44 - رانيا محمد نبيل بيومى الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1064 ورقم قيد 31980    محل رئيسى  عن ادارة خدمات مولت تجارية, بجهة محافظة القاهرة مبنى 1 الكائن 

بالقطعه74 مركز خدمات الحياء مكتب B1 تجمع 5

45 - فهد محمد سعيد العسولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1065 

ورقم قيد 31981    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة القاهرة 12 مصطفى الشرقاوى من جمال 

عبدالناصر

46 - مهني سلمه عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1066 

ورقم قيد 31982    محل رئيسى  عن توريد لعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة شارع عبدالعال من شارع 

الغازولي  تقسيم ابو العز

47 - محمد سعيد محمد رشاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1067 

ورقم قيد 31983    محل رئيسى  عن خدمات النظافه )فيما عدا المن والحراسه (والتوريدات العموميه )فيما عدا 

توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 20 ش السادات 

شقه 2 الدور التاسع العبور
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48 - محمد عبدالناصر احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1068 ورقم قيد 31984    محل رئيسى  عن بيع موبيلت وقطع غيارها, بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهره 

عمليه 1500 بلوك 2 م 4 شارع 2

49 - حلمى جلل صبحى قلدس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1076 

ورقم قيد 31986    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ومجوهرات بعد اخذ الموافقه اللزمه من مصلحه الدمغه 

والموازين لوزاره التموين والتجاره, بجهة محافظة القاهرة الدلتا 1260 بلوك 27 مدخل 1 م النهضة محل 2

50 - محمد مصطفى عبدالغفار شحاته تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1103 ورقم قيد 31988    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة ق 37 محل F 1بالدور الول 

فوق الرضى بالمول المبنى ميجا مول التجمع الثالث

51 - نهير محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1104 

ورقم قيد 31989    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )فيما عدا النترنت والدعايه والعلن (  والستشارات 

العقاريه, بجهة محافظة القاهرة فيل 23 الحى الرابع المنطقه السادسه محور 79 التجمع الخامس الدور الول شقه 

4

52 - امجد عبدالفتاح على ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1105 

ورقم قيد 31990    محل رئيسى  عن تجارة الكترونيه )فيما عدا المن والحراسه والكاميرت اللسلكيه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه ( بموجب موافقه امنيه رقم 226 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع عرابى من شارع الجمهوريه

53 - احمد فتحي عبدالموجود فياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1106 ورقم قيد 31991    محل رئيسى  عن ورشة نجارة لتصنيع و تجميع الثاث بكافة انواعه, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 10 شارع مصطفي السنهوري ارض الريان اسبيكو - ورشه

54 - عمر احمد صبري محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1129 ورقم قيد 31995    محل رئيسى  عن اداره الكافتريات والبوفيهات, بجهة محافظة القاهرة مساكن 

المحموديه القديمه ب 11 م  1 -

55 - اسماء محمد عبد الفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1159 

ورقم قيد 32000    محل رئيسى  عن دعايه واعلن )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت ( بموجب موافقه امنيه رقم 219 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 46 شارع 

عباس العقاد من جمال عبدالناصر جسر السويس - محل

56 - نهله محمد على شهاب الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1160 

ورقم قيد 32001    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 210 المركز التجارى سليفر ستار 

داون تاون التجمع الخامس ق 100 و 102

57 - مارلين موريس غالى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1162 ورقم قيد 32002    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة محل 7 

بالعقار 47 حى 3 مجاوره 4

58 - محمد عيد على عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1163 

ورقم قيد 32003    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة محل 3 بالكيلو 49 طريق السويس
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59 - رضا محمد احمد الشحات كاكا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1164 ورقم قيد 32004    محل رئيسى  عن اصلح سوست وعفشه, بجهة محافظة القاهرة محل 5 بالكيلو 49 

طريق السويس

60 - احمد حسنى جبر عبدالجواد القصاص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1165 ورقم قيد 32005    محل رئيسى  عن ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة القاهرة بالكيلو 49 طريق 

السويس محل 2

61 - عزمى محمد ابوالعزم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1166 ورقم قيد 32006    محل رئيسى  عن اصلح كاوتش, بجهة محافظة القاهرة الكيلو 49 طريق السويس 

محل 1

62 - محمد رضا عبدالنعيم سعد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1173 ورقم قيد 32007    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6 بالكيلو 49 

طريق السويس

63 - محمد فوزى حسنى عبدالمؤمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1174 ورقم قيد 32008    محل رئيسى  عن بيع هدايا واكسسوارات حريمى, بجهة محافظة القاهرة 74 حى 1 

مجاوره 1- محل 1

64 - على متولى على البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1175 

ورقم قيد 32009    محل رئيسى  عن كهربائى سيارات, بجهة محافظة القاهرة بالكيلو 49 طريق السويس محل 4

65 - مسلم محمد سليم مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1176 

ورقم قيد 32010    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة 135 شارع اللواء ابو النجا  ش 

النيلين الحرفين

66 - خالد الشحات محمد ابو المجد العو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1179 ورقم قيد 32011    محل رئيسى  عن توريد اثاث وموبيليا, بجهة محافظة القاهرة ش البرماوى كفر ابو 

صير

67 - ازهري علي محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1183 

ورقم قيد 32013    محل رئيسى  عن تركيب بلط وسيراميك, بجهة محافظة القاهرة العبد 1300 بلوك 11 م 2 

النهضه شقه 2

68 - احمد رجب احمد ابو جلل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1184 ورقم قيد 32014    محل رئيسى  عن مقاولت وتسويق عقارى فيما عدا النترنت والدعايه والعلن, 

بجهة محافظة القاهرة 2 ش احمد عطيه من ترعه الصلح

69 - ضحى عبد العال على نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1185 ورقم قيد 32015    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومركز صيانه سيارات, بجهة محافظة القاهرة 

برج الفاروق النزهه 2 قباء السلم

70 - عائشه عبدالمنعم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1186 

ورقم قيد 32016    محل رئيسى  عن توريد الملبس الجاهزه والقمشه   توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة فيل 190 المستثمرين الجنوبيه ضاحيه 

الشرق التجمع الخامس شقه 11
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71 - عصام حلمى مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1215 

ورقم قيد 32017    محل رئيسى  عن اداره حفلت وكافتيريات فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 227 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 3 قاعات بنادى النخيل الجتماعى

72 - سارة عادل محمود السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1216 ورقم قيد 32018    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 234 لسنه 2022, بجهة 

محافظة القاهرة عماره 25 مجموعه 114 مدينتى التجمع الول

73 - فريد وليم عطاا رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1217 

ورقم قيد 32019    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 

222 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 38 ش مسجد الرحمه ارض الجنينه عزبه النخل

74 - امل فتحى ابوسريع احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1218 ورقم 

قيد 32020    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 عماره 20 

اهالينا 2

75 - اكرامي جمال الدين عبدربه يسرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1219 ورقم قيد 32021    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة محل 2بلوك8م3 مساكن الدلتا 420

76 - احمد خليل عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1222 

ورقم قيد 32022    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن, بجهة محافظة القاهرة ش شرف الدين ش التروللي كفر 

الشرفا

77 - محمد احمد عبدالحكيم عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1239 ورقم قيد 32024    محل رئيسى  عن التدريب فى مجال اللغات و الكمبيوتر و الستشارات في مجال 

الموارد البشرية )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات السلكيه واللسلكيه والنترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 181 لسنه 2022 برقم صدار 9049 فى 8 / 12 / 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 357 فيلت النرجس 3 - التجمع الخامس

78 - رومانى جمال فهيم رمزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1240 

ورقم قيد 32025    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت 

والدعايه والعلن (و تشطيب اثاث, بجهة محافظة القاهرة عقار 3 ش بهجت لمعى - محل

79 - محمد احمد عبد الستار العبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1241 

ورقم قيد 32026    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (وتطوير عقارى, بجهة محافظة القاهرة 5 ش 17 شارع شريف شتا ابو رجيله

80 - صيدلية د/ منه ا طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1242 ورقم 

قيد 32027    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مول 1-2 مركز خدمات البنفسج 1 التجمع الول 

G4 الرضى محل

81 - هل صبحى مشرف سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1266 

ورقم قيد 32031    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة القاهرة شقه 2 ش113 ناصيه شريف شتا ش 

الوطنيه م السد العالى
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82 - احمد راضى مرسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1267 

ورقم قيد 32032    محل رئيسى  عن تجاره خضار بالجمله, بجهة محافظة القاهرة خضار سوق العبور عنبر 2 

محل 105

83 - اسحق عادل صابر صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1268 

ورقم قيد 32033    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل و لحام المعادن, بجهة محافظة القاهرة شارع سلمه فراويله 

من شارع الكنيسه حوض الطويل مؤسسه الزكاه

84 - ندا السعيد حامدالسيد الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1269 ورقم قيد 32034    محل رئيسى  عن بيع وتوريدات اجهزة الكمبيوتر و مستلزماتها و بيع برامج الحاسب 

اللى و التدريب عليها و خدمات النترنت الخاصه ببرامج الحاسب اللى فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بموجب موافقه امنيه رقم 221 لسنه 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 6 ش اولد زياده من ش المركز الجتماعى عزبة عدس كفر الشرفا - محل

85 - محمد صبرى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1270 

ورقم قيد 32035    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة العقار )14(مدخل )ب( حى )2( مج )2( مدينه 

بدر محل 3

86 - محمد محمد النادى احمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1271 ورقم قيد 32036    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القاهرة المحموديه القديمه ب 35 م

87 - رامى جاد الكريم عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1272 ورقم قيد 32037    محل رئيسى  عن تجاره بطاريات, بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهره بلوك 84 م1 

ش1 الشارع الجديد

88 - منال محمود حمدان محمود نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1285 ورقم قيد 32039    محل رئيسى  عن تجارة موز بالجملة, بجهة محافظة القاهرة محل 86 عنبر 4 موز 

بحصة 4 ط - سوق العبور

89 - احمد فاروق حسن عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1286 ورقم قيد 32040    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 2 مساكن ايجيكو 32 التجمع الثالث - القطاميه
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فروع الفراد

1 - عمر يوسف يوسف جبر خليل  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   685 ورقم قيد   31913  محل فرعى  

عن مطعم ماكولت ومشروبات  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة - قطع 128و129 القطاع الول التجمع الخامس

2 - عمر يوسف يوسف جبر خليل  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   685 ورقم قيد   31913  محل فرعى  

عن مطعم ماكولت ومشروبات  بجهة محافظة دمياط شارع التحرير - ميدان سرور - قسم اول - ملك / سنيه يوسف 

حسن شومان

3 - مازن معن محمد زياده  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   759 ورقم قيد   24790  محل فرعى  عن بيع 

مطابخ  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 223 الدور الثانى فوق الرضى 306 مول جلكسى التجمع الول 

القاهره الجديده

4 - مازن معن محمد زياده  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   759 ورقم قيد   24790  محل فرعى  عن بيع 

مطابخ  بجهة محافظة الجيزة المحور المركزى قطعه 55/3/1 جولدن مول التجارى محل رقم 16 الدور الول

5 - محمود جابر ريان محمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   781 ورقم قيد   11584  محل فرعى  عن بيع 

وعرض مخبوزات حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة بلوك 5 مدخل 2 محل 3 اطلس 1

6 - مصطفى اشرف احمد احمد  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   820 ورقم قيد   10235  محل فرعى  عن 

بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة اطلس 2222 بلوك 25 محل رقم 1 النهضه

7 - هانى مسعود يوسف محمد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   889 ورقم قيد   9605  محل فرعى  عن 

تجاره سيارات  بجهة محافظة القاهرة مول 5 المجاورة الخامسه التجمع الول

8 - مصطفى محمود احمد رضوان  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   887 ورقم قيد   20165  محل فرعى  

عن بيع وشراء وصيانه المحمول والكسسوارات  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 5962 الدور الثالث المرحله الثانيه 

المركز التجارى الترفيهى ستارز سنتر

9 - محمد سيد انور سيد رمضان  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   885 ورقم قيد   31468  محل فرعى  عن 

بيع مستلزمات حيوانات اليفه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 22 بالدور الول فوق الرضى قطعه 11 المجاوره 

الثانيه الحى الول

10 - عصام عمر احمد غلب  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   938 ورقم قيد   10273  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط الى تجاره احذيه وشنط وتصدير  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 21 ش البرج م السد العالى

11 - يوسف المتلوى يوسف ابو العنين  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   940 ورقم قيد   12077  محل 

فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتوكيلت التجاريه وتوريدات 

المعدات الصناعيه  بجهة محافظة القاهرة وحده 216 مبنى محمد فريد مجمع العبور الصناعى

12 - فراج كمال محمد حسين  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   898 ورقم قيد   31947  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط/ تاجير اللت و المعدات و المركبات اللزمه للمقاولت  بجهة محافظة القاهرة حلوان - ش ترعة الخشاب 

ابراج منتصر

13 - فراج كمال محمد حسين  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   898 ورقم قيد   31947  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط/ تاجير اللت و المعدات و المركبات اللزمه للمقاولت  بجهة محافظة الجيزة 1 ش امين الرافعى

14 - ابراهيم علي جمعه حسن  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   899 ورقم قيد   31948  محل فرعى  عن 

ورشة نجارة موبيليا  بجهة محافظة القليوبية ش المدارس- كفر رماده- ملك// رئيسيه ابراهيم عبدالعال

15 - ابراهيم علي جمعه حسن  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   899 ورقم قيد   31948  محل فرعى  عن 

ورشة نجارة موبيليا  بجهة محافظة القاهرة 145ش الخليج المصري

16 - محمود كمال احمد حسن  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1030 ورقم قيد   31974  محل فرعى  عن 

توريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 54 عمارات 

الوقاف
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17 - محمود كمال احمد حسن  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1030 ورقم قيد   31974  محل فرعى  عن 

توريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القليوبية 2ش مسجد سلمه 

بصيله - من ش 15 مايو - بهتيم -  ملك// طارق محمد لطفى

18 - فتحى رجب ابراهيم محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1101 ورقم قيد   15534  محل فرعى  

عن بيع ادوات مكتبيه وتوريدات مكتبيه ومطبوعات فى حدود المصرح به موافقه امنيه رقم 143 لسنه 2021  بجهة 

محافظة القاهرة 12 ش نجيب الريحانى عزبه خير ا

19 - عادل بكرى سعيد شرف  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1125 ورقم قيد   31993  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية  بجهة محافظة القليوبية الحى الول محليه 6 عماره 203م _ بملك // 

حاتم محمد علي

20 - عادل بكرى سعيد شرف  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1125 ورقم قيد   31993  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية  بجهة محافظة القاهرة ش محمد علي من ش صالح خلف سيجال

21 - اسامه رمضان سليمان عبد المولى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1170 ورقم قيد   20489  محل 

فرعى  عن بيع حدايد وبويات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 10 بلوك رقم 10 بالبازارات بمول سوق المعمار )

عنابه ( الحى الثالث التجمع الخامس

22 - اسامه رمضان سليمان عبد المولى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1172 ورقم قيد   20489  محل 

فرعى  عن بيع ادوات صحيه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 13 بلوك رقم 13 بلوك رقم 10 بالبازارات بمول سوق 

المعمار )عنابه ( الحى الثالث التجمع الخامس

23 - اسامه رمضان سليمان عبد المولى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1168 ورقم قيد   20489  محل 

فرعى  عن بيع ادوات كهربائيه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 12 بلوك رقم 10 بالبازارات بمول سوق المعمار )

عنابه( الحى الثالث التجمع الخامس

24 - محمد باهى عكاشه عبد المجيد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1213 ورقم قيد   23408  محل فرعى  

عن جزارة  بجهة محافظة القاهرة 23 ش 17 من ش 27 ابو رجيله

25 - ماهر عفيفي زغبي عطاا  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   1249 ورقم قيد   32030  محل فرعى  

عن توريدات)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر( ومقاولت عموميه  بجهة محافظة القاهرة بلوك28

م2 شقه1مساكن مظلوم

26 - ماهر عفيفي زغبي عطاا  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   1249 ورقم قيد   32030  محل فرعى  

عن توريدات)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر( ومقاولت عموميه  بجهة محافظة القليوبية 

الخصوص النوار ش ترعه الطواله-ملك// سوزان عفيفي زغبي
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قيود الشركات

1 - غاده احمد حسن عامر و شريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

736 ورقم قيد  31921    مركز عام  عن تشغيل و ادارة المينى ماركت و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات 

و التوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (و تجارة و توزيع 

الغذية و المشروبات  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم A 10  مول بايونير بلزا A23 M U  محور المل 

العاصمه الدارية الدور الخامس مكتب 503

2 - محمود عمر محمود عمر و شريكته شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    762 ورقم قيد  31926    مركز عام  عن تجاره اثاث  بجهة محافظة القاهرة محل 223 المركز 

التجارى مول سيلفرستار داون تاون قطعه رقم 100 - 102 القطاع الول الحى السكنى مركز المدينه التجمع 

الخامس

3 - محمد سيلمان وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    928 

ورقم قيد  31957    مركز عام  عن تسويق عقارى وتشطيبات فيما عدا النترنت والدعايه والعلن  بجهة 

محافظة القاهرة 10 ش غرب اربيل شقه 15 التجمع الثالث

4 - علي ابراهيم عبدالفتاح وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

929 ورقم قيد  31958    مركز عام  عن اصلح وتجديد ودهان وسمكره جميع انواع السيارات  بجهة محافظة 

القاهرة هنجر رقم 54 شارع اسعاد يونس

5 - عصام صبحى حنا روفائيل و شريكيه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    949 ورقم قيد  31962    مركز عام  عن تجارة مواتير و فلتر مياه  بجهة محافظة القاهرة اطلس 

1200 ب 12 م 1 ش 1- النهضه

6 - فيروز رضا السيد المدبولي وشركائها شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    950 ورقم قيد  31963    مركز عام  عن تقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات ادارة المطاعم 

والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 حي 9 مجاورة 7 التجمع الول

7 - حسام محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    984 ورقم 

قيد  31968    مركز عام  عن تجارة وتوريد مستلزمات طبية ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة القاهرة 

عماره رقم 5 مجاورة رقم 3 منطقة 5 عمارات الدور الرضى

8 - على محمود ابراهيم احمد و شركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

1005 ورقم قيد  31970    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة محافظة القاهرة عقار 22 ش القاضى 

من المركز الجتماعى

9 - محمد محمود عبدالصادق وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

1007 ورقم قيد  31972    مركز عام  عن نقل بضائع )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (  بجهة محافظة القاهرة 7 ش جمعية امنحتب التعاونيه -طريق مصر اسماعيليه 

الصحراوى

10 - محمد سيد ومحمد عاطف وشركاهما شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    1042 ورقم قيد  31979    مركز عام  عن بيع المحمصات والتسالى والحلوى الجافة والياميش  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة رقم 3 بالبدروم العلوى قطع رقم 255,256,257 بالمبنى الدارى والتجارى بالقطاع 

الثانى مركز مدينه القاهره الجديده

11 - حسن محمد هاشم حسني و شريكه محمد حسن محمد هاشم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    1069 ورقم قيد  31985    مركز عام  عن المقاولت العامه المتكامله و 

المتخصصه و التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (  

بجهة محافظة القاهرة ق268 الدفاع الوطني للمستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس
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12 - عاطف السيد وشركاه شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

1077 ورقم قيد  31987    مركز عام  عن توريد وتجارة قطع غيار الشاحنات وصيانتها  بجهة محافظة 

القاهرة 2ش خالد بن الوليد عزبه زينب الوكيل

13 - عمر خالد وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    1131 

ورقم قيد  31997    مركز عام  عن اقامة وتنظيم الحفلت  فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه بموجب موافقه امنيه رقم 216 لسنه 2022 برقم صادر 720 فى 23 / 1 / 2023  بجهة 

محافظة القاهرة العماره رقم 121 نموذج ز المنطقة الولى الحى الثالث التجمع الخامس بالدور السادس - مكتب

14 - احمد الحسين محمد حمزه الشرم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    1132 ورقم قيد  31998    مركز عام  عن التسويق العقارى فيما عدا النترنت والدعايه 

والعلن  بجهة محافظة القاهرة 14 ش حسين عوده ارض الريان

15 - احمد السيد احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

M1  1223 ورقم قيد  32023    مركز عام  عن مقاولت عامه واشراف هندسى  بجهة محافظة القاهرة وحده

53 مول خلف المحكمه الدور الثانى التجمع الخامس

16 - بيشوى قلده نصحى قلده وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    1243 ورقم قيد  32028    مركز عام  عن توريدات عموميه فى مجال المشروبات البارده بانواعها 

والغذيه والمشروبات الكحوليه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (  بجهة 

محافظة القاهرة 76 ش جامع الزهر من ش جمال عبدالناصر - الحرفين

17 - معاذ وعبدالرحمن وصهيب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

1244 ورقم قيد  32029    مركز عام  عن التجارة الثاث و التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (و التوكيلت التجاريه والقيام باعمال التشطيبات 

والديكور  بجهة محافظة القاهرة ف 16 المجاوره الخامسه التجمع الول

18 - محمود كامل بكر محمود و شركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    1273 ورقم قيد  32038    مركز عام  عن تصنيع و تغليف و تسويق الحلويات )فيما عدا النترنت 

والدعايه والعلن ( و المخبوزات و الغذية  بجهة محافظة القاهرة عقار7 ش اللواء  ش جمال عبد الناصر

19 - مينا رفعت لطيف وشريكه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

1287 ورقم قيد  32041    مركز عام  عن مقاولت عامه للجهات الخاضعة للخصم تحت حساب الضريبة فقط 

لغير  بجهة محافظة القاهرة عقار 26 ارض وزارة المالية منطقة الميراج الدور الول التجمع الول شقه 2

20 - على محمد البدرى وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

 )f15/2( 1288 ورقم قيد  32042    مركز عام  عن دبغ الجلود والفراء  بجهة محافظة القاهرة نموزج

الروبيكى
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فروع الشركات

1 - احمد نصر عبدالباقي نصر وشريكه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    829 ورقم قيد   31933   

فرعى  عن تجاره اكسسوار محمول  بجهة محافظة القليوبية 65برج الموسى ش 15مايو -الشارع الجديد

2 - شركه ايزي كاش ايه ام   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    829 ورقم قيد   31933   فرعى  عن 

تجاره اكسسوار محمول  بجهة محافظة القليوبية 65برج الموسى ش 15مايو -الشارع الجديد

3 - شركه ايزي كاش ايه ام   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    829 ورقم قيد   31933   فرعى  عن 

تجاره اكسسوار محمول  بجهة محافظة القاهرة محل بلوك180مدخل3

4 - احمد نصر عبدالباقي نصر وشريكه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    829 ورقم قيد   31933   

فرعى  عن تجاره اكسسوار محمول  بجهة محافظة القاهرة محل بلوك180مدخل3

5 - امين السيد يوسف عبد العال وشريكاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    1047 ورقم قيد   11940   

فرعى  عن تجاره الثاث وتصنيع وتجميع الثاث - استيراد الثاث المنزلى - الكسسوارات المنزليه - وحدات 

اضاءه والقمشه والمنسوجات الخاصه بالثاث  بجهة محافظة القاهرة 98 منطقه الورش المنطقه الصناعيه شمال 

القطاميه العين السخنه التجمع الثالث

6 - احمد محمد على يونس وشريكه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    1044 ورقم قيد   30091   

فرعى  عن معرض سيارات لتجاره وتوزيع السيارات الجديده وبيعها بكافه صورها  بجهة محافظة القاهرة وحده 

رقم G49 بالدور الرضى المركز التجارى ALL SEASONS PARK MALL بمشروع مدينتى

7 - الياسمين للمقاولت العموميه   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    1126 ورقم قيد   31994   فرعى  

عن  مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ) مواد غذائية   اللحوم بانواعها   ادوات مكتبية  مواد بناء وتشطيبات  

حدايد وبويات   منظفات صناعية   اثاث ومفروشات   مواتير مياه وكهرباء   الت زراعية   منتجات بلستيكية   

عدد وادوات بناء(  بجهة محافظة القاهرة بدر بدر شقه 1 عقار 120 الحى الول المجاورة الخامسه بملك/ الشتيوي 

محمد عبدالمعين الشتيوي

8 - شركه/ ايمن سعيد ابراهيم شيحه وشريكته   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    1126 ورقم قيد   

31994   فرعى  عن  مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ) مواد غذائية   اللحوم بانواعها   ادوات مكتبية  مواد 

بناء وتشطيبات  حدايد وبويات   منظفات صناعية   اثاث ومفروشات   مواتير مياه وكهرباء   الت زراعية   

منتجات بلستيكية   عدد وادوات بناء(  بجهة محافظة القاهرة بدر بدر شقه 1 عقار 120 الحى الول المجاورة 

الخامسه بملك/ الشتيوي محمد عبدالمعين الشتيوي

9 - شركه/ ايمن سعيد ابراهيم شيحه وشريكته   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    1126 ورقم قيد   

31994   فرعى  عن  مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ) مواد غذائية   اللحوم بانواعها   ادوات مكتبية  مواد 

بناء وتشطيبات  حدايد وبويات   منظفات صناعية   اثاث ومفروشات   مواتير مياه وكهرباء   الت زراعية   

منتجات بلستيكية   عدد وادوات بناء(  بجهة محافظة المنوفية الفرعونيه مركز اشمون بملك / سعيد ابراهيم شيحه 

0

10 - الياسمين للمقاولت العموميه   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    1126 ورقم قيد   31994   فرعى  

عن  مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ) مواد غذائية   اللحوم بانواعها   ادوات مكتبية  مواد بناء وتشطيبات  

حدايد وبويات   منظفات صناعية   اثاث ومفروشات   مواتير مياه وكهرباء   الت زراعية   منتجات بلستيكية   

عدد وادوات بناء(  بجهة محافظة المنوفية الفرعونيه مركز اشمون بملك / سعيد ابراهيم شيحه 0

11 - احمد حماد عبد الحميد وشركاه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1211 ورقم قيد   27660   

فرعى  عن تجارة وتوريد اجهزه كهربائيه ) فيما عدا مستلزمات الحاسب اللى (  بجهة محافظة القاهرة قطعه 

7231 الحى 6 ش 2 الدور الول الهضبه الوسطى
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 محو - شطب

1 - خالد عبد ا رجب سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3375 قيد فى 30-01-2002 برقم ايداع  103 وفى 

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

2 - محمد رفعت احمد التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4927 قيد فى 13-12-2003 برقم ايداع  1334 وفى 

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

3 - احمد محمد يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25168 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع  4530 وفى 

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

4 - محمد محمود محمود الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26959 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  1330 

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

5 - وليد محمد عبد الرحمن حمدونه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27109 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  

1707 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

6 - امال بسيونى على بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27718 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  3735 

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

7 - وليد على محمد ابو موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10419 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع  116 وفى 

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

8 - محمد رفعت احمد التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4927 قيد فى 06-04-2011 برقم ايداع  1000004 

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

9 - محمد رفعت احمد التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4927 قيد فى 13-06-2005 برقم ايداع  1000001 

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

10 - محمد احمد موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14730 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع  839 وفى 

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

11 - نجلء مراد دانيال ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19554 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  2442 

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

12 - هانى محى جرجس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   20360 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع  5194 

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

13 - شريف سمير مامون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30887 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع  3243 

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

14 - عرفه محمد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31519 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع  6153 

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

15 - هشام محمود محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   3796 قيد فى 29-06-2010 برقم ايداع  

1000006 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لللغاء الرئيسى الخر

16 - نادر زكريا حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7752 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع  1242 وفى 

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

17 - علء اشرف احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30844 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  3066 

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

18 - حامد طلبه حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1795 قيد فى 22-12-1999 برقم ايداع  1004 وفى تاريخ  

12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - محسن ميلد عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   8229 قيد فى 29-11-2006 برقم ايداع  1901 وفى 

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

20 - رشا كمال كامل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26198 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع  3436 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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21 - احمد محمد عبيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27074 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع  1623 وفى 

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

22 - انس حسنى سليمان عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13021 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع  

1041 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لللغاء الرئيسى الخر

23 - مصطفى ايمن محمد ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم   14822 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع  966 

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

24 - بسمه مسعد عبد الفتاح محمد اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22276 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  

2501 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

25 - ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   22279 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  

2505 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

26 - مريم ميلد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   1930 قيد فى 28-02-2000 برقم ايداع  166 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

27 - هويدا فوزى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   3979 قيد فى 09-11-2002 برقم ايداع  1025 وفى 

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

28 - جمال عبد العال على حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   15295 قيد فى 05-05-2016 برقم ايداع  1730 

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

29 - ايمن ماهر بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19755 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  4176 وفى 

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

30 - اسامه انور داود قرياقوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23847 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع  5208 

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

31 - كريم محمد سيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28024 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  674 وفى 

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

32 - عبد الحميد عبد الوهاب المنه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21292 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع  

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

33 - امير يوسف صاروفيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11639 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع  219 

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

34 - منتصر يوسف ابو الرى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18991 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع  

2820 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

35 - منير عاطف منير  تاجر فرد سبق قيده برقم   19911 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  507 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر

36 - صفاء محمد محمد يوسف شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   23448 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع  

4538 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - رحاب عادل صابر احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30807 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  

2924 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - احمد خميس راشد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12465 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع  1474 وفى 

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

39 - حسن اسامه محمد ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19970 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع  

4531 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

40 - كريم محمد نصر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18871 قيد فى 01-01-2018 برقم ايداع  7 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لللغاء الفرع

41 - نبيله فاروق صادق لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24837 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع  474 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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42 - محمد عبدالسلم عبدالنبى البياع  تاجر فرد سبق قيده برقم   30795 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

1000002 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

43 - مكتب علء عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالنبى للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   

31902 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع  639 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو 

لترك التجاره

44 - سيد ابراهيم احمد صباح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16762 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع  

4054 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

45 - حسين محمد سليمان رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   23237 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  4195 

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

46 - رائد حجازى خليفه حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16240 قيد فى 31-08-2016 برقم ايداع  3219 

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

47 - عيد سيد سعد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22505 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  2884 وفى 

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

48 - ناصر لبيب ناصر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15746 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع  

2437 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

49 - صلح عابد السيد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21102 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع  474 

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

50 - ايمان حمدى محمود على زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22671 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع  

3166 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - حنان حسن محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   5542 قيد فى 21-07-2004 برقم ايداع   1023 

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

2 - هبه اسماعيل حسن سبته تاجر فرد سبق قيده برقم   19557 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع   3857 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

3 - ممدوح عياد رزق عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   29663 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   

5131 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - سالى سليمان سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   31901 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   637 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

5 - احمد محمد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم   7250 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع   481 فى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - رمضان عبد الرحمن يوسف رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   25936 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع   

2724 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

7 - ناجى محمد ناجى صادق الموجى تاجر فرد سبق قيده برقم   23586 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع   

4767 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - سلمى طارق حلمى حسين الصديق تاجر فرد سبق قيده برقم   31868 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع   

485 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

9 - سلطان محمود سلطان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19619 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع   3961 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - حمزه سيد اسماعيل حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   23425 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع   4498 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

11 - احمد عبد المحسن عبد المحسن عبد المؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم   26462 قيد فى 08-12-2019 برقم 

ايداع   4245 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - يوسف المتولى يوسف ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم   12077 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع   

380 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

13 - احمد حسنين احمد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   23702 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

4984 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - طانيوس يوسف نجيب توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   28645 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   

2469 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - خالد تريد تاجر فرد سبق قيده برقم   22301 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع   2539 فى تاريخ  

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

16 - خالد كامل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16908 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع   4301 فى 

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

17 - احمد محمد هاشم دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   24868 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   516 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - ابراهيم يوسف على حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم   29218 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   4032 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - منير عاطف منير تاجر فرد سبق قيده برقم   19911 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع   4443 فى تاريخ  

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

20 - عبدالغنى مجدى عبدالغنى عبدا حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   28982 قيد فى 16-08-2021 برقم 

ايداع   3431 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,700,000.000
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21 - ابراهيم يوسف على حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم   29218 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   4032 

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

22 - رافت هاشم حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22726 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع   3261 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

23 - احمد محمد عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   11043 قيد فى 19-01-2012 برقم ايداع   149 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

24 - ناجى احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14547 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع   584 فى 

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

25 - مكاريوس مجدى نسيم عبد اللهوت تاجر فرد سبق قيده برقم   16457 قيد فى 09-10-2016 برقم ايداع   

3574 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - مصطفى محمد ابراهيم محمد فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   29199 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع   

3996 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 19 of 54 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

العناوين 

1 - عبد الدايم عباس حسين ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    29467 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    

4635 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطا الوارد بالعنوان 

ليصبح ش المصانع بجوار محور ابراهيم العرابى

2 - مصطفى عبد المولى ثابت مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    16613 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    

3836 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2 ش المحروسه حوض شاكر

3 - احمد محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25168 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    1049 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  محل رقم 6 الدور 

الرضى جراند مول الشروق قطعه 2 م

4 - احمد محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25168 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    4530 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  محل رقم 6 الدور 

الرضى جراند مول الشروق قطعه 2 م

5 - احمد ابراهيم بكر احمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    31959 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي//1ش محمد عبدالرحمن 

من ش سيد حماده -العزبه البيضاء

6 - احمد محمد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم    7250 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع    481 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 46 حى الملتقى العربى 

النزهه الجديده

7 - محمود جابر ريان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11584 قيد فى 15-01-2013 برقم ايداع    65 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك 5 مدخل 2 محل 3 اطلس 1

8 - سعيد شاكر ارمانيوس بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    28071 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    819 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح / 

الدور الرضى والول علوى ش النور والخشاب التروللى

9 - مصطفى اشرف احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10235 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    1221 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اطلس 2222 بلوك 25 محل رقم 1 

النهضه

10 - نجلء مراد دانيال ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    19554 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    

2442 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان محل بالعقار 

65 مول كايرو فرست التجمع الول القاهره الجديده

11 - نجلء مراد دانيال ميصائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    19554 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

3852 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان محل بالعقار 

65 مول كايرو فرست التجمع الول

12 - سراج الدين محمد سيد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم    21013 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    

317 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل بالعقار 

رقم 131 ش الشيخ مفتاح

13 - بهاء الدين حسين زكى محمد السمدونى تاجر فرد سبق قيده برقم    28237 قيد فى 23-03-2021 برقم 

ايداع    1285 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان بالشقه 11 طريق ناصر برج الروضه

14 - محمد على محمود ابوسعيده تاجر فرد سبق قيده برقم    31847 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    

1000004 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الفرع المقيد 

برقم 31847 مكتب سجل العبور بجعله القطعه رقم 23 المنطقه الصناعيه 100 فدان شباب
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15 - هشام محمود محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    3796 قيد فى 29-06-2010 برقم ايداع    

1000006 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى بالعنوان 12 

ش محمد محمد رمضان

16 - هشام محمود محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    3796 قيد فى 10-08-2002 برقم ايداع    741 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء المركز الرئيسى الخر بالعنوان 12 

ش محمد محمد رمضان

17 - هانى مسعود يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9605 قيد فى 24-06-2009 برقم ايداع    661 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مول 5 المجاورة الخامسه التجمع الول 

بنشاط تجاره سيارات

18 - مصطفى محمود احمد رضوان موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    20165 قيد فى 06-11-2017 برقم 

ايداع    4875 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة رقم 5962 الدور 

الثالث المرحله الثانيه المركز التجارى الترفيهى ستارز سنتر

19 - محمد سيد انور سيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    31468 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    

5906 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 22 بالدور الول فوق 

الرضى قطعه 11 المجاوره الثانيه الحى الول

20 - عصام عمر احمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم    10273 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    1310 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 21 ش البرج م السد 

العالى

21 - يوسف المتولى يوسف ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم    12077 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع    

380 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده 216 مبنى محمد فريد مجمع 

العبور الصناعى

22 - احمد محمد عبد العزيز الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    13149 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع    

1323 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1 ش فهميم 

الوزيرى من الترعه الجديده

23 - انس حسنى سليمان عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم    13021 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    

1041 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء العنوان 12 ش مركز 

خدمات البنفسج التجمع الول محل 1 القاهره الجديده

24 - شيماء احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    17591 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع    

532 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / مكتب بالدور 

الول بالعقار فى ش اسماعيل عبد الفتاح

25 - على احمد فؤاد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    19437 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    3641 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 ش كمال ابو 

سالم عزبه كمال رمزى

26 - اسامه محمد جمعه منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    27306 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

2360 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح وحده 1 

الدور الرضى عقار 125 النرجس 3 التجمع الخامس

27 - ايمن حسن ابو زيد ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم    30120 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    491 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 1 بالعقار 

رقم 39 الحى الثالث المجاورة الرابعه

28 - محمد طارق صابر عبد الحميد ديوان تاجر فرد سبق قيده برقم    25584 قيد فى 16-04-2019 برقم 

ايداع    1872 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المقر 

ليصبح / محل 1 بالقطعه 187 ش الصفا تقسيم عمر بن الخطاب
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29 - سمير فتحى عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31834 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    265 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 ش الصفا والمروه

30 - جابر ادولف توفيق بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    13827 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    2275 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 292 نموذج ج المنطقه الصناعيه 

اجلنوبيه 6 مليون م 2 مجمع 3

31 - منير عاطف منير تاجر فرد سبق قيده برقم    19911 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    4443 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان 6 ش عيد سالم 

من محمد نجيب

32 - ناجى عبد القادر عبده الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    26589 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح كاونتر حمام 

السباحه الولمبى والطفال بوابة 4 نادى الرحاب الرياضى

33 - فتحى رجب ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15534 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع    2107 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش نجيب الريحانى عزبه خير ا

34 - عماد عادل كامل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    24527 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    6370 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 2 على 

يسار المدخل للعقار الكائن 67 ش الربعين ح بدر

35 - رامي ميلد ملك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    29399 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    4207 

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

36 - على عبد ا محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    7570 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع    966 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان 6 ش 

البيطار

37 - هانى فهيم بطرس مطران تاجر فرد سبق قيده برقم    17666 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    646 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 15 ش فتحى 

مرعى حاليا رياض بكر سابقا من ش الحبايب حوض جلل ملك هانى فهيم بطرس مطران

38 - مينا عزت ناثان جبره تاجر فرد سبق قيده برقم    18362 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    1774 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 61 ش نخله 

المطيعى

39 - كريم محمد نصر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    18871 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    2599 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 90 ش مؤسسه 

الوكاه كفر الشرفا

40 - كريم محمد نصر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    18871 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    2599 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 90 ش مؤسسه الزكاه كفر 

الشرفا

41 - كريم محمد نصر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    18871 قيد فى 01-01-2018 برقم ايداع    7 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 90 ش مؤسسه الزكاه كفر 

الشرفا

42 - مكتب علء عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالنبى للرحلت الداخليه ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    

31902 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    639 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 4 عمارة الشباب مجاوره 57

43 - سوبر ماركت رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    20489 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5421 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 12 بلوك رقم 10 بالبازارات 

بمول سوق المعمار )عنابه( الحى الثالث التجمع الخامس
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44 - سوبر ماركت رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    20489 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5421 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 10 بلوك رقم 10 بالبازارات 

بمول سوق المعمار )عنابه ( الحى الثالث التجمع الخامس

45 - سوبر ماركت رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    20489 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5421 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 13 بلوك رقم 13 بلوك رقم 10 

بالبازارات بمول سوق المعمار )عنابه ( الحى الثالث التجمع الخامس

46 - سيد فرج رجب ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    31888 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع    610 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح شقه 8 مدخل 1 

بلوك 2 مساكن الشركة العربيه النهضه

47 - محمد باهى عكاشه عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23408 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع    

4465 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 23 ش 17 من ش 27 ابو رجيله

48 - محمد باهى عكاشه عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23408 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع    

4465 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح ش محمد صلح ش مؤسسه الزكاه

49 - ناجى احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14547 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    584 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح ش الخصوص العمومى

50 - مجدى جمال صدقى مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    19542 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    3825 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة استدراك عنوان المركز الرئيسى ليصبح 

17 ش البطل حوض الطويل مؤسسه الزكاه

51 - ايمان حمدى محمود على زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    22671 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع    

3166 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان حديثه 

عادل ابو المتميزه العباسيه

52 - محمد احمد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    24088 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    5649 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 4 ش رافت 

الطهطاوى من ش جمال عبد الناصر

53 - محمد سيد عفيفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11593 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع    96 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح عقار 

مقام على قطعه 31 مربع 1324 ش عبد العزيز السيد
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النشاط

1 - عادل احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19933 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع    4474وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره حدايد وبويات

2 - عبير ابراهيم ابو الكمال الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  17244 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع    

4933وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع قص ورق

3 - احمد رمضان خميس سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18358 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    1768وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه )فيما عدا توريدالعماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (

4 - تميم ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20223 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع    4971

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مركز صيانه واصلح محركات الديزل 

والمعدات الثقيله والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحساب اللى  والنترنت والدعايه 

والعلن (

5 - احمد محمد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  7250 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع    481وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقارى دون النترنت

6 - فيصل لعمال اللوميتال المتكاملة تاجر فرد سبق قيده برقم  24380 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    

6122وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتجميع منتجات 

اللوميتال بكافه انواعها

7 - سعيد شاكر ارمانيوس بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  28071 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    819

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تكسير وتخريز وتصنيع احذيه 

بلستيك

8 - رمضان عبد الرحمن يوسف رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  25936 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    

2724وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تشغيل الوميتال ومقاولت

9 - ياسر محمد محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  27554 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع    3095وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة مواد غذائيه

10 - اسماء عبد ا عبد الكريم عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  21946 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع    

1926وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه )فيما عدا توريد 

العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن ( ومقاولت

11 - محمد سيد انور سيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  31468 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    5906

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها

12 - عصام عمر احمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم  10273 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    1310وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير)فيما عدا المجموعه 

19والفقره 36 من المجموعه 6( والتوكيلت التجاريه وتجاره الحذيه والشنط وتجاره البذور والتقاوى الزراعيه

13 - يوسف المتولى يوسف ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  12077 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع    

380وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط صيانه المعدات

14 - شيماء احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17591 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع    532

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / استيراد وتصدير )فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

15 - على احمد فؤاد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19437 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    3641وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تصنيع الشنط البلستيك
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16 - ايمن حسن ابو زيد ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم  30120 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    491وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد الفاكهه بالجمله

17 - عبد الرحمن محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18473 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    1952وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستثمار العقارى

18 - فتحى رجب ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15534 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع    2107

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد ادوات كتابيه و مطبوعات )

فيما عدا خدمات النترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 184 لسنه 2022

19 - عماد عادل كامل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  24527 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    6370وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجارة حدايد ودهانات الموبيليا

20 - ريمون خالد عيسى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  10551 قيد فى 17-04-2011 برقم ايداع    427

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره وتصنيع المكملت الغذائيه 

لدى الغير وتسجيل المكملت الفات والكيماويات والمنسوجات وتصنيع المحركات والمولدات وتوزيعها وصنع 

البطاريات وتوليد الطاقه الكهربائيه ونقلها وتوزيعها

21 - احمد محمد عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11043 قيد فى 19-01-2012 برقم ايداع    149وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط المقاولت

22 - ناجى احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14547 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    584وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره المواد الغذائيه بجميع انواعها

23 - عماد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23038 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع    3824

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع الجبنه الموتزاريل وتعبئه 

وتوزيع المواد الغذائيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18358 وتم ايداعه بتاريخ   

AM 20-04-2017  برقم ايداع 1,768.000 الى : ايه ام للتوريدات العموميه

2 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23335 وتم ايداعه بتاريخ   

HIGH POINT 17-09-2018  برقم ايداع 4,358.000 الى : حذف السمه التجاريه هاى بوينت

3 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7250 وتم ايداعه بتاريخ   

16-04-2006  برقم ايداع 481.000 الى : كابيتال كى

4 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24380 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2018  برقم ايداع 6,122.000 الى : فيصل لعمال اللوميتال المتكاملة

5 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28071 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2021  برقم ايداع 819.000 الى : المانه لتكسير وتخريز وتصنيع احذيه بلستيك

6 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31705 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2022  برقم ايداع 7,162.000 الى : السويدية للتسويق العقارى

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31847 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 802.000 الى : ايفر جرين للتنميه الزراعيه

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31847 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 802.000 الى : محمد على محمود ابوسعيده

9 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31932 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 806.000 الى : نادر جرجس دانيال غبر

10 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27554 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2020  برقم ايداع 3,095.000 الى : واى جى تريد لتجاره المواد الغذائيه

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31868 وتم ايداعه بتاريخ   

shakhalil 23-01-2023  برقم ايداع 485.000 الى : شخاليل

12 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16193 وتم ايداعه بتاريخ   

28-08-2016  برقم ايداع 3,149.000 الى : مؤسسه المصطفى لدارة الكافيتريات

13 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17591 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2017  برقم ايداع 532.000 الى : ايجيبت باتل للستيراد والتصدير

14 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31928 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2023  برقم ايداع 785.000 الى : اصول البناء للمقاولت العامه

15 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31834 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2023  برقم ايداع 265.000 الى : بايك لتصنيع وتوريد الملبس الجاهزه

16 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26589 وتم ايداعه بتاريخ   

HAWAII 15-01-2020  برقم ايداع 138.000 الى : هاوى

17 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28982 وتم ايداعه بتاريخ   

h g 16-08-2021  برقم ايداع 3,431.000 الى : اتش جى

18 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24527 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2018  برقم ايداع 6,370.000 الى : نسر البريه

19 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29399 وتم ايداعه بتاريخ   

12-06-2018  برقم ايداع 4,207.000 الى : الجنستا والجوكر

20 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31992 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,121.000 الى : أحمد زكريا عبد الرحيم محمد
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21 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31992 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,121.000 الى : اي تو زد

22 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10551 وتم ايداعه بتاريخ   

17-04-2011  برقم ايداع 427.000 الى : جرين باور الكتيريك

23 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31657 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2022  برقم ايداع 6,781.000 الى : العالميه لمستزمات التغليف

24 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21802 وتم ايداعه بتاريخ   

26-03-2018  برقم ايداع 1,665.000 الى : مصنع هاى ليفل

25 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31839 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2023  برقم ايداع 308.000 الى : طارق خليل ابراهيم فراج

26 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23408 وتم ايداعه بتاريخ   

24-09-2018  برقم ايداع 4,465.000 الى : الفتح لتجارة اللحوم

27 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9605 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2009  برقم ايداع 661.000 الى : القارس موتورز

الشخاص

1 - طارق  السيد محمد على الرفاعى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   30905 وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-09 

برقم ايداع    3310تم التأشير فى تاريخ   09-06-2022   بــ  

2 - احمد زكريا عبدالرحيم محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   31992 وتم ايداعه بتاريخ  20-02-2023 برقم 

ايداع    1121تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

3 - ماهر عفيفي زغبي عطاا  مدير فرع المقيد برقم قيد   32030 وتم ايداعه بتاريخ  27-02-2023 برقم 

ايداع    1249تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - الحمد للتوزيع والتوريد   شركة سبق قيدها برقم    27163 قيدت فى 27-08-2020 برقم ايداع   1892 

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

2 - احمد يحيى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    26895 قيدت فى 16-06-2020 برقم ايداع   1099 

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

3 - احمد يحيى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    26895 قيدت فى 16-06-2020 برقم ايداع   1099 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه الماليه

4 - ياسر بخاتى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30482 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع   1792 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماليه

5 - ياسر بخاتى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30482 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع   1792 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

6 - ميخائيل رياض غبر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3759 قيدت فى 20-07-2002 برقم ايداع   

678 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماليه

7 - محمد ابو زيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    13319 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع   3633 وفى 

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

8 - عبد المجيد عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    20384 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع   

5246 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماليه

9 - عبد المجيد عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    20384 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع   

5246 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

10 - ايمن السيد يوسف وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم    11940 قيدت فى 22-06-2016 برقم ايداع   

2385 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

11 - ديفا نوشرم   شركة سبق قيدها برقم    11940 قيدت فى 22-06-2016 برقم ايداع   2385 وفى تاريخ  

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

12 - مصطفى مجدى عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27987 قيدت فى 11-02-2021 برقم 

ايداع   570 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم 

الماليه

13 - مصطفى مجدى عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27987 قيدت فى 11-02-2021 برقم 

ايداع   570 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

14 - شركة عمرو مجدى واحمد اسامه   شركة سبق قيدها برقم    18680 قيدت فى 23-05-2017 برقم ايداع   

2298 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

15 - شركة عمرو مجدى واحمد اسامه   شركة سبق قيدها برقم    18680 قيدت فى 23-05-2017 برقم ايداع   

2298 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - ورثة سعيد رافعى حسانين   شركة سبق قيدها برقم    14699 قيدت فى 29-02-2016 برقم ايداع   799 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كافه الشركاء حقوقهم الماليه

17 - ورثة سعيد رافعى حسانين   شركة سبق قيدها برقم    14699 قيدت فى 29-02-2016 برقم ايداع   799 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
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رأس المال

1 - نسرين عبد الغنى عبد العزيز عاشور وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     6619 قيدت فى 2005-08-13 

برقم ايداع    1009وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - محمد العزب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14444 قيدت فى 07-02-2016 برقم ايداع    439وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

3 - هشام توفيق اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     26758 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع    

693وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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العناوين

1 - احمد حسام مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     25010 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع    

767وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغيير عنوان الشركه الى شقه رقم 1 

بالدور الرضى مربع 1258 عمارة 1 ش عبد الحميد بدوى

2 - مينا مريان اخنوخ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18777 قيدت فى 04-06-2017 برقم ايداع    2454

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 34 ش الثلجه 

المنطقه الصناعيه السلم اول ك 18 طريق مصر السماعيليه الصحراوى بارض عماد نصر

3 - صلح حمدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9092 قيدت فى 10-04-2008 برقم ايداع    384وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح محل رقم 14 بدروم 

سنتر اللؤلؤه الحى الول العبور وبذلك يتم نقل القيد من مكتب العبور الى مكتب غرفه شبرا الخيمه

4 - محمد ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13319 قيدت فى 05-10-2015 برقم ايداع    1553وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / عمارة 

رقم 9 عمارات مركز المدينه الدور الخامس

5 - محمد ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13319 قيدت فى 05-10-2015 برقم ايداع    1553وفى 

  B 97 تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان المحل رقم

منطقه السوق التجارى الشرقى مدينه الرحاب

6 - محمد ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13319 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع    3633وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان المحل رقم B 97  منطقه 

السوق التجارى الشرقى مدينه الرحاب

7 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 22-06-2016 برقم ايداع    2385

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع التجمع الثالث المنطقه 

الصناعيه القاهره الجديده القطعه رقم 87 البدروم والدور الرضى والدور الول

8 - ديفا نوشرم شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 22-06-2016 برقم ايداع    2385وفى تاريخ  

16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع التجمع الثالث المنطقه الصناعيه القاهره 

الجديده القطعه رقم 87 البدروم والدور الرضى والدور الول

9 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 05-12-2013 برقم ايداع    1203

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان وحده رقم F2 بمول 

العرب ميدان جهينه

10 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 05-12-2013 برقم ايداع    

1203وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 98 منطقه الورش المنطقه 

الصناعيه شمال القطاميه العين السخنه التجمع الثالث

11 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 05-12-2013 برقم ايداع    

1203وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح القطعه رقم 

87 منطقه الورش المنطه الصناعيه شمال القطاميه العين السخنه التجمع الثالث البدروم -الرضى - الول - الثانى

Page 30 of 54 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

12 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 05-12-2013 برقم ايداع    

1203وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع التجمع الثالث المنطقه 

الصناعيه القاهره الجديده القطعه رقم 87 البدروم والدور الرضى والدور الول

13 - ايمن السيد يوسف وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     11940 قيدت فى 05-12-2013 برقم ايداع    

1203وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان اولحده 

رقم 14 بالدور الول والحده 27 بالدور البارون بالمركز التجارى بقطعه الرض رقم 3 بمنطقه الستثمار القطانيه 

شمال الطريق الدائرى

14 - احمد محمد على يونس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30091 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

405وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم G049 بالدور الرضى 

المركز التجارى ALL SEASONS PARK MALL بمشروع مدينتى

15 - ياسر كمال عبد الحليم سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26539 قيدت فى 26-12-2019 برقم ايداع    

4499وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 16 ش 

عماد الدين خلف هندسه الرى قويسنا

16 - ياسر كمال عبد الحليم سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26539 قيدت فى 26-12-2019 برقم ايداع    

4499وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفور الرمل بجوار شركة الوسيطه 

للمنظفات بارض الدربالى مركز قويسنا

17 - عبد الرحيم قويدر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14101 قيدت فى 30-12-2015 برقم ايداع    

2676وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

قطعة رقم 4 منطقة الصناعات الغذائية - شمال طريق القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة 

وبذلك يتم نقل المقر الى سجل تجارى العبور

18 - اصبح اسم الشركة  ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة شركة سبق قيدها برقم     14101 قيدت فى 

15-01-1984 برقم ايداع    86وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهرة 

الجديدة القطعه رقم 4 منطقة الصناعات الغذائيه باراضى المنطقة الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه - 

التجمع الثالث

19 - اصبح اسم الشركة  ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة شركة سبق قيدها برقم     14101 قيدت فى 

15-01-1984 برقم ايداع    86وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

المركز الرئيسى ليصبح / قطعة رقم 4 منطقة الصناعات الغذائية - شمال طريق القطامية - العين السخنة - التجمع 

الثالث - القاهرة الجديدة وبذلك يتم نقل المقر الى سجل تجارى العبور

20 - احمد حماد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27660 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

3574وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 7231 الحى 6 ش 2 الدور 

الول الهضبه الوسطى

21 - علء الدين وشركاه اليمامه للتجاره شركة سبق قيدها برقم     30481 قيدت فى 25-01-2022 برقم ايداع    

699وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح 14ش مسجد 

الرحمن -الخصوص

22 - علء الدين وشركاه اليمامه للتجاره شركة سبق قيدها برقم     30481 قيدت فى 25-01-2022 برقم ايداع    

699وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب بالبدروم بالمركز التجاري 

S 14 ,13 الكائن بالحي الثاني- التجمع الخامس- المنطقة الثانية قطعة
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23 - صالح عبد الصمد عبد القادر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     16324 قيدت فى 18-09-2016 برقم 

ايداع    3353وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح ع 

36 اسكان النقابات شقه رقم 4 المحموديه

النشاط

1 - احمد حسام مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     25010 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الدعايه واعلن والتسويق اللكترونى 

موافقه امنيه رقم 189 لسنه 2022 الى النشاط الصلى فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه

2 - ساره سيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     31880 قيدت فى 24-01-2023 برقم ايداع    533 وفى 

تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط لند سكيب - ومكافحة القوارض والحشرات 

والتطهير والتعقيم وتوريد ماكينات التطهير والتعقيم

3 - عوض سامى عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18717 قيدت فى 28-05-2017 برقم ايداع    

2359 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط تنظيم وانشاء المعارض

4 - محمد امام محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31146 قيدت فى 07-08-2022 برقم ايداع    4385 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط اقامه وتنظيم معارض وحفلت / دعايه 

واعلن /  مقاولت عموميه / توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والمن والحراسه والكتب 

الدينيه ( بموجب موافقه امنيه رقم 162 لسنه 2022 برقم صادر 6884 فى 3 / 11 / 2022

5 - احمد محمد على يونس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30091 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجارة درجات البخاريه الى النشاط 

الصلى

6 - عمرو عبد ا موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11597 قيدت فى 22-01-2013 برقم ايداع    106 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يصبح غرض الشركة المقاولت المتكامله والتوريدات 

العموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والنترنت (والستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 ( والتصدير والمقاولت الكهربائيه واعمال النذار ضد الحريق والسرقه والطفاء اللى 

وتركيب لوحات الكهرباء وجيمع مستلزماتها

7 - عمر عبد ا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     31867 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع    5831 وفى 

تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح كافه اللعمال المقاولت العامه والتوريدات 

العموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن ( والستيراد والتصدير 

بغرض التجاره وتصنيع الثاث الخشبى المكتبى والمنزلى وتصنيع الثاث والعمال المعدنيه ولوحات الكهرباء 

وتصنيع الجهزه والمعدات التعليميه واجهزه القياس والتحكم وتصنيع المعادن والثاث المعدنى
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الكيان القانونى

1 - محمد العزب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14444 قيدت فى 07-02-2016 برقم ايداع    439 وفى 

تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - محمد عبد الغفار وشركاه - دبور للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     29512 قيدت فى 

31-10-2021 برقم ايداع    4740 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29512   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2021 برقم ايداع    4740 الى   محمد عبد الغفار وشركاه - دبور للمقاولت العامه

2 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6619   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2005 برقم ايداع    1009 الى   نسرين عبد الغنى عبد العزيز عاشور وشريكتها

3 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20399   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-11-2017 برقم ايداع    5269 الى   منى سيد وشريكتها

4 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26844   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2020 برقم ايداع    977 الى   نور محمد حسن مصطفى محمد وشريكه

5 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26758   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-2020 برقم ايداع    693 الى   هشام توفيق اسماعيل وشريكته

6 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 31945   وتم ايداعه 

بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    892 الى   رمضانكو لصناعه الورق والبلستيك

7 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31945   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    892 الى   رفعت مصطفى رمضان وشركاة

8 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31952   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    921 الى   معتز عبدا وشركاه

9 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9092   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-04-2008 برقم ايداع    384 الى   صلح حمدى وشريكه

10 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19047   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-07-2017 برقم ايداع    2928 الى   محمد حامد على وشريكه

11 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22073   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-04-2018 برقم ايداع    2147 الى   محمود محمد رافت على احمد وشريكه

12 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25117   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2019 برقم ايداع    958 الى   احمد شحاته حمادة وشريكه

13 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31423   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-10-2022 برقم ايداع    5707 الى   شركة كريستال   حمدى محمد عبدالعال وشركاه

14 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18134   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-03-2017 برقم ايداع    1385 الى   شركة محمد السيد احمد عبد الصادق تمراز وشريكته )

شركة سهم الشمال للمقاولت والستثمار العقارى (

15 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22883   وتم 

GLOBE HEALTH CARE ايداعه بتاريخ 24-07-2018 برقم ايداع    3527 الى   جلوب هيلث كير

16 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12310   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-10-2014 برقم ايداع    1179 الى   شهاب الدين السيد ابو ضيف احمد على وشريكه
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17 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25164   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2019 برقم ايداع    1041 الى   عزت محمود عبد الرحمن وشريكته
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الشخاص

1 - اشرف صبحى وهيب تادرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9328   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2008 برقم ايداع   1121 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2008  بــ :  تم تفويض السيد / اشرف صبحى 

وهيب تاردس رئيس مجلس الداره فى تمثيل الجمعيه امام القضاء ولدى الغير وتكليفه فى التعامل والتوقيع مع 

البنوك التى تتعامل معها الجمعيه فى القتراض والرهن وخطابات الضمان اللزمه النشاط والجمعيه لتقديمها وطبقا 

لمحضر الداره بتاريخ 7 / 12 / 2022 وتم اختيار من لهم حق التوقيع على الشيكات واذونات الصرف / السيد / 

اشرف صبحى وهيب تادرس رئيس مجلس الداره فى الجميع و السيد / اشرف وهيب تاوضروس بقطر امين 

الصندوق

2 - اشرف محمد حسين شعلن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11738   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2013 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2013  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

3 - حازم على الوصال عبد القادر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14444   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   439 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

4 - ايه  سعيد احمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14444   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   439 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  لها حق ادارة العلقات العامه 

للشركة فقط

5 - هند على الوصال عبد القادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14444   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   439 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  لها حق ادارة العلقات العامه 

للشركة فقط

6 - محمد العزب امين محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14444   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-07 

برقم ايداع   439 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح اتفق الشركاء 

على ان تكون الدارة وحق التوقيع للطرف الول الشريك المتضامن السيد / محمد العزب امين محمود منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج من راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
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7 - احمد صبحى محمود يحيى موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22781   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2018 برقم ايداع   3353 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2018  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

للشريك الول منفردا / احمد صبحى محمود يحيى حق ادارة الشركة والتوقيع نيابه عن الشركة والتعامل باسم 

الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والوزارات والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ومصلحه الجمارك والشهر العقارى وجميع السفارات والقنصليات 

داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه والموانى والمطارات وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه محافظات 

الجمهوريه وله الحق فى ابرام والتوقيع على كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه والشيكات وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه بجميع انواعها وله حق التوقيع 

على كافه عقود الشراء والبيع والستبدال لصول وممتلكات الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

وجميع المواد والمهمات والبضائع المملوكه للشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات واصدارها وفتح وغلق الحسابات وفتح 

العتمادات المستنديه واصدار خطابات وشهادات الضمان والرهن والقتراض من البنوك والقراض وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

15 - احمد كمال محمد محمد سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28479   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   1910 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العاديه بتاريخ 27 / 10/ 2022 ومحضر اجتماع الجمعيه العاديه بتاريخ 17 / 1 / 2023 يتم التى / تفويض كل 

من الساده رئيس مجلس اداره الشركة والعضو المنتدب وعضو مجلس الداره الستاذ / احمد كمال محمد محمد 

سليم فى التوقيع منفردين او مجتمعين على كافه الكفالت الصادره باسم الشركة لضمان وكفاله الشركات التابعه لها 

امام كافه البنوك المصريه او ايا من المؤسسات التمويليه الخرى - تفويض كل من رئيسه مجلس الداره والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين فى بيع الصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركة ومنحهما كافه 

الصلحيات اللزمه لنهاء كافه الجراءات البيع بما فى ذلك التوقيع عن الشركة على عقود البيع وتوثيقها

8 - احمد صبحى محمود يحيى موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22781   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2018 برقم ايداع   3353 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

للشريك الول منفردا / احمد صبحى محمود يحيى حق ادارة الشركة والتوقيع نيابه عن الشركة والتعامل باسم 

الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والوزارات والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ومصلحه الجمارك والشهر العقارى وجميع السفارات والقنصليات 

داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه والموانى والمطارات وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه محافظات 

الجمهوريه وله الحق فى ابرام والتوقيع على كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه والشيكات وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه بجميع انواعها وله حق التوقيع 

على كافه عقود الشراء والبيع والستبدال لصول وممتلكات الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

وجميع المواد والمهمات والبضائع المملوكه للشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات واصدارها وفتح وغلق الحسابات وفتح 

العتمادات المستنديه واصدار خطابات وشهادات الضمان والرهن والقتراض من البنوك والقراض وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

9 - رمضان لطفى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25117   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم 

ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه
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10 - احمد شحاته حماده حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25117   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  حق الداره والتوقيع من حق 

الطرفان / احمد شحاته حمادى والسيد / محمد طلبه السيد منفردان او مجتمعان ولهم الحق فى ابرام جميع انواع 

العقود بما فى ذلك عقود بيع وشراء الراضى والعقارات واملك الشركة الثابته والمنوقله ولهم حق التعاقد مع اى 

جهه او هيئه او شركة متخصصه لداره بعض النشطه التى تمارسها الشركة وعقود الرهن والقروض مع البنوك 

المحليه والخارجيه ولهم حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وصرف المستخلصات والتوقيع على كل 

مايلزم ولهم ايضا حق توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر

11 - فخرالدين لقمان طلعت نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  الموارد البشريه وافق المجلس الداره بالجماع 

على اضافه صلحيه التوقيع السيد / فخر الدين لقمان طلعت الى المجموعه أ بالسجل التجارى

12 - محمد محمد محمد الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2020 برقم 

ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  تنفيذى والعضو المنتدب وافق مجلس الداره 

بالجماع على حذف صلحيه التوقيع السيد / محمد محمد محمد الجزار )المدير التنفيذى والعضو المنتدب ( على 

عقود العمل الخاصه بالشركة وكذا فى التعامل على عقود العمل الخاصه بالشركة وكذا فى التعامل على وتنفييذ اى 

تحويلت من الحساب الفرعى الخاص بمرتبات العاملين بالشركة )المرتبات والمكافئات والحوافز وما فى حكمها ( 

نيابه عن الشركة كما لهم الحق فى التوقيع على العقود التى يتم ابرامها بخصوص تحويل المرتبات وتنفيذها مع 

البنك التجارى الدولى CIB - وافق مجلس الداره بالجماع على حذف صلحيه التوقيع السيد / محمد محمد محمد 

الجزار المدير التنفيذى والعضو المنتدب من المجموعه أ بالسجل التجارى

13 - فادى سمير شحاته الياس  مدير   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2020 برقم 

ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  مدير الدارة المالية المجموعه الثانيه ب - وافق 

مجلس الداره بالجماع على اضافه صلحيه التوقيع للسيد / فادى سمير شحاته الياس مدير الداره الماليه مجتمعا 

مع السيد / فخر لقمان مدير ادارة الموارد البشريه وذلك فى التعامل على وتنفيذ اى تحويلت من الحساب الفرعى 

الخاص بمرتبات العاملين بالشركة )المرتبات والمكافئات والحوافزوما فى حكمها ( نيابه عن الشركة كما لهم الحق 

مجتمعين فى التوقيع على العقود التى يتم ابرامها بخصوص تحويل المرتبات وتنفيذها مع البنك التجارى الدولى 

CIB

14 - احمد حماد عبدالحميد حماد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27660   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2020 برقم ايداع   3574 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  منح الشريك / احمد حماد عبد 

الحميد حماد الحق فى بيع وشراء الصول مثل السيارات او المتوسيكل والفسب بكافه انواعها وماركاتها الخاصه 

بالشركة والتوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه للسيارات والموتوسيكلت والفسب امام الشهر العقارى 

والتوثيق وفى تجديد الرخص ودفع الضرائب والرسوم والمخالفات والتعامل امام الجهات المرور بكافه انواعها 

والتعامل مع الهيئه القوميه للتصالت والحياء والعوائد وادارات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وكل ماذكر 

يكون باسم الشركة وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق

16 - احمد محمد محمود مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28674   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   2540 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  والعضو المنتدب بموجب القرار 

رقم 40 لسنه 2023 والقرار رقم 702 لسنه 2021 وذلك لبلوغ السيد / المهندس / محمد محمود محمد بيضون 

سن المعاش بموجب القرار رقم 1647 لسنه 2022
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17 - منى عطية محمد شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة سنرجى ماركتس 

للستشارات المالية - وتحديد صلحيات السيد / محمد احمد صديق احمد )العضو المنتدب( والسيدة / منى عطية 

محمد شلبى )رئيس مجلس ادارة ممثل عن شركة سنرجى ماركتس للستشارات المالية( مجتمعين او منفردين على 

النحو التالى : حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وله حق البراء والنكار والصلح عن كل مايخص الشركة 

وتمثيل الشركة امام كافه الهيئات وجميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع نيابه عنها امام مصلحه الشهر 

العقارى والتوثيق والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والسجل التجارى ومصلحه الضرائب 

والغرفه التجاريه وتاسيس الشركات وتعديلها والتوقيع على كافه العقود البتدائيه والنهائيه التى تبرمها الشركة مع 

الغير لصالح الشركة ومحاضر التصديق وله الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر والتوقيع على كافه 

عقود البيع والشراء لصول وممتلكات الشركة المنقوله والثابته والتصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات 

القانونيه والتوقيع على عقود الوكاله والتوكيلت والغائها بالشهر العقارى وكذلك التوقيع على محاضر التصديق 

النهائيه بالشهر العقارى على عقود البيع النهائيه وعقود المعاوضه وكذلك جميع القرارات والمستندات الخاصه 

بالشركة وتفويضه فى فتح وغعلق حسابات الشركة لدى البنوك - داخل مصر وخارجها والتوقيع على الشيكات 

والسحب النقدى والتحويلت من حساب الشركة والتوقيع على عقود القروض والرهون والمضاربات والمرابحات 

وعقود التاجير التمويلى والتخصيم والتسهيلت الئتمانيه الممنوحه للشركة من البنوك ومن اى مؤسسات او اى 

شركات تمويليه اخرى والتوقيع على كافه المبادلت التجاريه على مستندات فتح وغلق حسابات الشركة لدى 

البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب النقدى والتحويلت من حساب الشركة والتوقيع على عقود القروض 

والرهون والضاربات والمرابحات وعقود التاجير التمويلى والتخصيم والتسهيلت الئتمانيه الممنوحه للشركة من 

البنوك ومن اى مؤسسات او اى شركات تمويليه اخرى والتوقيع على كافه المبادلت التجارية وتفويضه فى التوقيع 

على التوكيلت وعقود الوكاله الصادرة من ولصالح الشركة والغاءها

18 - محمد احمد صديق احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-30 

برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  

19 - محمود حسام عبدالفتاح عبدالرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  

20 - مصطفى عطيه محمد عبدالكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  مستقل

21 - محمد احمد مدحت محمد فرج حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  مستقل

22 - رفيده محمد احمد عبدالغفار دبور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29512   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   4740 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  دخول القاصر بوليه والدها

23 - ابو بكر الصديق عبد الرحمن على فرج السندى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6619   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2005 برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم 

كافه حقوقه الماليه

24 - نسرين عبد الغنى عبد العزيز عاشور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6619   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2005 برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع لباقى 

الشركاء مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات والبنوك

25 - عصام سلمه حسين زياده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه
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26 - منى سيد اسماعيل ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع موكله 

السيده / منى سيد اسماعيل ابراهيم منفرده بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها لتحقيق غرض الشركة وضمن 

اغراضها وبعنوانها اما بشان المعاملت او اى تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او 

الحصول على قروض للشركة يجب ان تصدر من جميع الشركاء

27 - شريف عبد المنعم فتحى عبد الرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26844   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2020 برقم ايداع   977 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء على ان حق التوقيع 

والداره للشريك الول والثالث مجتعين او منفردين فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين

28 - اكرم سيف احمد محمد دياب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26844   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2020 برقم ايداع   977 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

29 - شيرين السيد سليمان احمد ابوقورة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26758   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

30 - هشام توفيق احمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26758   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح 

للسيد / هشام توفيق احمد اسماعيل حق الداره والتوقيع منفردا بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق 

غرض الشركة وضمن اغراضها او بعنوانها وله الحق منفردا فى التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وفتح 

حسابات باسم الشركة وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض 

للشركة وله الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر

31 - احمد ابراهيم محمد السيد لشين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26758   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم جميع 

مستحقاته

32 - وائل البرنس عبدالجواد محمد بعلط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26758   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم جميع حقوقه

33 - رفعت مصطفى درويش رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31945   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

34 - رفعت مصطفى درويش رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31945   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

35 - معتز عبدا عثمان سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31952   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2023 برقم 

ايداع   921 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

36 - مها محمد عبد ا مسعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31952   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-12 

برقم ايداع   921 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

37 - مصطفى عبد الغنى عراقى موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9092   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

38 - نجلء عبد الحليم محمود عبد الحليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9092   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

39 - علء ابراهيم احمد خلف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9092   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-10 

برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  
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40 - صلح حمدى احمد حجازى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9092   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2008 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

اداره الشركة والتوقيع عنها موكله للسيد / صلح حمدى احمد حجازى منفردا وله كافه الصلحيات والسلطات 

لتحقيق اغراض الشركة على ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله فى ذلك 

الحق فى توقيع على كافه المحررات البنكيه والسحب واليداع من البنوك او التعامل عن طريق البريد او الفاكس 

والقتراض باسم الشركة وفتح الحسابات البنكيه والعتمادات المستنديه والرهن والفراج عن راس المال المودع 

لدى البنك على ان يكون التعامل مع البنوك من سحب وايداع وصرف الشيكات للسيد / صلح حمدى احمد حجازى 

منفردا والتوقيع على عقود التعديل وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه وغير حكوميه داخل مصر وخارجها 

كماله الحق فى التوكيل الغير فى بعض او كل السلطات الموكله له

41 - كريم محمد نبيل عبد الرحمن البكرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19047   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2017 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماديه والمعنويه وليس له حق الرجوع على الشركاء او الشركة باى مطالبات ماديه او معنويه

42 - محمد حامد على محمد الشبينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19047   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2017 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكان 

فى التعامل مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولهم حق رفع الدعاوى عن الشركة او من يوكله فى ذلك 

ولهم كافه الصلحيات فى اليداع والسحب من البنوك مجتمعان او منفردان ولهم حق الرهن او القتراض من 

البنوك مجتمعان فقط

43 - اشرف يوحنا مهنى مشرقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22073   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   2147 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خروج الشريك الموصى واستلم 

كافه حقوقه

44 - رمضان لطفى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25117   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

45 - احمد شحاته حماده حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25117   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع من حق 

الطرفان / احمد شحاته حمادى والسيد / محمد طلبه السيد منفردان او مجتمعان ولهم الحق فى ابرام جميع انواع 

العقود بما فى ذلك عقود بيع وشراء الراضى والعقارات واملك الشركة الثابته والمنوقله ولهم حق التعاقد مع اى 

جهه او هيئه او شركة متخصصه لداره بعض النشطه التى تمارسها الشركة وعقود الرهن والقروض مع البنوك 

المحليه والخارجيه ولهم حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وصرف المستخلصات والتوقيع على كل 

مايلزم ولهم ايضا حق توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر

46 - عاصم حمدى محمد عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31423   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   5707 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتكون 

للطرف الول والثاني والثالث والرابع مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات والختصاصات للتعامل باسم 

الشركة , وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية والخارجية ضمن غرض الشركة وكذا تمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات أيا كانت ولهما الحق في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية والتسهيلت الئتمانية ولهما حق الرهن 

والقتراض من البنوك ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر لهذا الغرض وبشرط أن تكون العمال التى 

تصدر عنهما باسم الشركة وضمن أغراضها .

47 - حمدى محمد عبدالعال احمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31423   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   5707 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

48 - حاتم السيد  ابوضيف احمد  على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2014 برقم ايداع   1179 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين فى التعامل امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والمؤسسات 

والبنوك والفراد بشرط ان تكون هذه العمال بعنوان الشركة وضمن اغراضها
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49 - عمرو السيد ابو ضيف احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12310   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2014 برقم ايداع   1179 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

50 - مصطفى مرشدى عبد المقصود عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25164   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

مستحقاته الماليه

51 - امينه زكريا احمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25164   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل الحق فى الداره والتوقيع 

على الشيكات ليصبح للمتضامنين عزت محمود عبد الرحمن حسن وامينه زكريا احمد مصطفى مجتمعين او 

منفردين
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تجديد افراد

1 - جورج وهيب عجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   428   قيدت فى   11-02-1998 برقم ايداع    77 وفى 

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

2 - خالد عبد ا رجب سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3375   قيدت فى   30-01-2002 برقم ايداع    103 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

3 - محمد رفعت احمد التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4927   قيدت فى   13-12-2003 برقم ايداع    

1334 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-12

4 - محمد ابو ضيف محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10555   قيدت فى   18-04-2011 برقم ايداع    

434 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

5 - مصطفى رشاد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14737   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

6 - رباب محمد مصطفى مصطفى الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15609   قيدت فى   12-06-2016 برقم 

ايداع    2236 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

7 - محمد سيد عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18294   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

1657 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

8 - ذو القعده سيد عبد المجيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18783   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

2468 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

9 - علء ابراهيم محمد على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20810   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    5973 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

10 - شريف احمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20933   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

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

11 - اشرف احمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21185   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    610 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

12 - احمد علء الدين محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21508   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    1169 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

13 - فام لتدوير وتصنيع ورق دشت والكرتون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20617   قيدت فى   

14-12-2017 برقم ايداع    5605 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-13

14 - مدحت مرعى حسين هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4458   قيدت فى   28-05-2003 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

15 - محمد على متولى باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8805   قيدت فى   09-08-2007 برقم ايداع    886 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

16 - محمد عبده امام فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15517   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

2084 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

17 - مصطفى عبد المولى ثابت مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16613   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    3836 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

18 - تامر شوقى محمدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16784   قيدت فى   10-11-2016 برقم ايداع    

4087 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

19 - كريمه احمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17370   قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11
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20 - محمد احمد محمد عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17566   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

495 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

21 - احمد رمضان خميس سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18358   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1768 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

22 - تميم ابراهيم يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20223   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

4971 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

23 - هدى حسن القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20452   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

5351 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

24 - ممدوح محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20856   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    

63 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

25 - هانى محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21049   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

380 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

26 - تامر محمد عبد الحميد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5319   قيدت فى   15-05-2004 برقم ايداع    

613 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2014-05-14

27 - وليد على محمد ابو موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10419   قيدت فى   18-01-2011 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

28 - محمود جابر ريان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11584   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

65 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

29 - السيد مصطفى ابو المعاطى حفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21092   قيدت فى   2018-01-24 

برقم ايداع    461 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

30 - محمد رفعت احمد التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4927   قيدت فى   06-04-2011 برقم ايداع    

1000004 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

31 - سيد تمام فتحى تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19300   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

3344 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

32 - هانى سيد محمد محمد ابو كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21580   قيدت فى   07-03-2018 برقم 

ايداع    1310 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

33 - احمد على على احمد قوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8897   قيدت فى   14-11-2007 برقم ايداع    

1162 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

34 - مصطفى اشرف احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10235   قيدت فى   21-10-2010 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

35 - حمدى عبد القادر فلح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12722   قيدت فى   17-02-2015 برقم 

ايداع    262 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

36 - نجلء ربيع محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13105   قيدت فى   06-09-2015 برقم ايداع    

1249 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

37 - على زكى سنهابى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13752   قيدت فى   19-11-2015 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

38 - يسين على الصاوى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15101   قيدت فى   10-04-2016 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

39 - احمد مجدى بيومى احمد شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15253   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    1664 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

40 - محمد عبد ا العوضى الصانع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17132   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    4662 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18
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41 - صموئيل نصيف كامل اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17953   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    1084 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

42 - عبد الناصر طه السيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18050   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    1230 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

43 - هانى محى جرجس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20360   قيدت فى   21-11-2017 برقم ايداع    

5194 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

44 - سراج الدين محمد سيد محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21013   قيدت فى   2018-01-17 

برقم ايداع    317 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

45 - ايمن سعيد عبد السميع مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21304   قيدت فى   13-02-2018 برقم 

ايداع    809 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

46 - محمد على محمود ابوسعيده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31847   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

1000004 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

47 - هشام محمود محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3796   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

741 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

48 - هشام محمود محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3796   قيدت فى   29-06-2010 برقم ايداع    

1000006 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

49 - مكتب رحلت سعيد عبد ربه محمد مبارز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4251   قيدت فى   2003-03-02 

برقم ايداع    235 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-01

50 - نادر زكريا حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7752   قيدت فى   23-08-2006 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

51 - هانى رافت نصيف زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15484   قيدت فى   25-05-2016 برقم ايداع    

2032 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

52 - هبه سيد حامد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17124   قيدت فى   19-12-2016 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

53 - محمود حميد سليمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17685   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

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

54 - سلطان محمود سلطان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19619   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

3961 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

55 - عماد عجايبى سمعان سربانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20562   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

5530 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

56 - محمد حسين عبده امام الرزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194   قيدت فى   04-10-1997 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

57 - حامد طلبه حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1795   قيدت فى   22-12-1999 برقم ايداع    1004 وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

58 - محسن ميلد عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8229   قيدت فى   29-11-2006 برقم ايداع    1901 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

59 - اشرف غريب عبد الرحيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9020   قيدت فى   24-02-2008 برقم 

ايداع    188 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

60 - طه سلمة عدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10742   قيدت فى   22-08-2011 برقم ايداع    

969 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

61 - محمود كامل محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14519   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

547 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13
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62 - مركز الصغير للزيوت والشحومات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18243   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    1575 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

63 - عشم ا عبادى عوض عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20952   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    224 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

64 - سليمان سالمان عطيه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21309   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

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

65 - محمد على قناوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21336   قيدت فى   14-02-2018 برقم ايداع    

866 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

66 - احمد محمود زكى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21490   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

67 - طارق حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21509   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

1170 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

68 - محمود احمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7484   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

69 - انس حسنى سليمان عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13021   قيدت فى   14-07-2015 برقم 

ايداع    1041 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

70 - مصطفى ايمن محمد ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14822   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

966 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

71 - مصطفى اسماعيل رجب عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17206   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    4879 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

72 - حسن عوض السيد عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17404   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

73 - حسن عوض السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17404   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    1198 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

74 - محسن صلح الدين على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19778   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    4209 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

75 - رامى عزت رشاد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20879   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

76 - خالد عبد الفتاح خالد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20925   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

182 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

77 - نورا احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21136   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

534 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

78 - ايمن مدبولى موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20143   قيدت فى   05-11-2017 برقم ايداع    

4844 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

79 - محمود مكى عواد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20318   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

5122 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

80 - سامح جميل دكرونى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20634   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

5642 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

81 - صيدلية د  منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6568   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    906 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

82 - صيدليه د  منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6568   قيدت فى   19-07-2005 برقم ايداع    916 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18
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83 - ناجى مختار فرج بسطاورس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8861   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

84 - محمد سيد عفيفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11593   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    96 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

85 - جمال عبد العال على حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15295   قيدت فى   05-05-2016 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

86 - شعبان حسن ابراهيم عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16263   قيدت فى   04-09-2016 برقم 

ايداع    3251 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

87 - عراقى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17622   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    582 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

88 - ايمن ماهر بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19755   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    4176 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

89 - سعد محمد سعد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20087   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

4754 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

90 - احمد صلح الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20341   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    5162 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

91 - وجيه شحاته محمود جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20466   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

5376 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

92 - بسام احمد عبد الحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20637   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

5649 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

93 - محمد على حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20773   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

5916 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

94 - احمد عمر ابراهيم الدسوقى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20922   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    179 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

95 - اسامه محمود عواد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6883   قيدت فى   06-12-2005 برقم ايداع    

1464 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

96 - امير يوسف صاروفيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11639   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

219 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

97 - مصطفى كامل حامد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14935   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

1160 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

98 - سالم محمد باز عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20524   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

5469 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

99 - عبد الحميد عبد الوهاب المنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21292   قيدت فى   12-02-2018 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

100 - السيد رفعت السيد محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9471   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

101 - السيد رفعت السيد محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9471   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

102 - عاطف بسخرون خليل غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10128   قيدت فى   22-08-2010 برقم 

ايداع    969 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

103 - وليد محمد نظمى عبد الغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14111   قيدت فى   30-12-2015 برقم 

ايداع    2690 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29
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104 - فراج حامد محمود فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14746   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

105 - هاني احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15184   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

1557 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

106 - صبحى محمد عبد الحميد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16610   قيدت فى   2016-10-26 

برقم ايداع    3833 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

107 - اسلم مصطفى محمد معدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18250   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

1586 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

108 - احمد عبد الحميد مصطفى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18548   قيدت فى   2017-05-11 

برقم ايداع    2074 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

109 - منتصر يوسف ابو الرى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18991   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    2820 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

110 - منير عاطف منير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19911   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

4443 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

111 - مصطفى محمد صبحى سواس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20263   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    5032 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

112 - احمد محمد سالمان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20701   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

5788 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

113 - حسين عوض على عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21083   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

114 - عبد الرحمن محمد عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21330   قيدت فى   2018-02-14 

برقم ايداع    856 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

115 - مكتب شادى للمقاولت والتشطيبات المتكامله والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21631   

قيدت فى   12-03-2018 برقم ايداع    1383 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-11

116 - عمر فتحى محمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21688   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

117 - احمد خميس راشد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12465   قيدت فى   08-12-2014 برقم ايداع    

1474 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

118 - اسامه عبد ا عطا عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18653   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

2258 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

119 - حسن اسامه محمد ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19970   قيدت فى   19-10-2017 برقم 

ايداع    4531 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

120 - اسلم صبحى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21447   قيدت فى   25-02-2018 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

121 - عزت فتح ا صليب ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17959   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    1092 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

122 - كريم محمد نصر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18871   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

7 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

123 - عزت فصيح راغب غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19995   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

4573 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21
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124 - مصطفى طلعت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20948   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

216 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

125 - هشام رشدى سيد احمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21016   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    321 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

126 - مرقص رافت ميخائيل عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21203   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    646 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

127 - اسامه عبد الغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21375   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

128 - عبد ا سعيد عبد ا عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15653   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

2294 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

129 - سيد ابراهيم احمد صباح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16762   قيدت فى   09-11-2016 برقم 

ايداع    4054 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

130 - محمود صابر عبد العزيز فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19986   قيدت فى   19-10-2017 برقم 

ايداع    4559 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

131 - ياسر صديق متياس توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20213   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

4957 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

132 - النجار للتوريدات العموميه والمقاولت العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21641   قيدت فى   

12-03-2018 برقم ايداع    1395 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-11

133 - رائد حجازى خليفه حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16240   قيدت فى   31-08-2016 برقم ايداع    

3219 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

134 - ابراهيم سليمان عوده سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20593   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

5561 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

135 - ماجد عزمى سلمه اندراوس قزمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21352   قيدت فى   2018-02-15 

برقم ايداع    906 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

136 - احمد فكرى يوسف قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21357   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

913 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

137 - جرجس حبيب عطيه عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21670   قيدت فى   13-03-2018 برقم 

ايداع    1431 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

138 - محمود محمد محمد عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20236   قيدت فى   12-11-2017 برقم 

ايداع    4986 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

139 - احمد حسين عبد الجواد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21109   قيدت فى   28-01-2018 برقم 

ايداع    483 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

140 - خالد رمضان احمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3637   قيدت فى   27-05-2002 برقم 

ايداع    488 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

141 - مؤسسة الصاوى لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14446   قيدت فى   2016-02-07 

برقم ايداع    445 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

142 - ناصر لبيب ناصر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15746   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    2437 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

143 - محمد عبد الراضى احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16167   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    3106 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23
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144 - امل بدر يحي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16800   قيدت فى   14-11-2016 برقم ايداع    

4114 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

145 - بيتر سامح قدرى فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17545   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

460 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

146 - ابتسام ابو الفتوح حلمى عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17991   قيدت فى   2017-03-09 

برقم ايداع    1135 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

147 - مسامر عبد المقصود حسنين حسنين الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19864   قيدت فى   

10-10-2017 برقم ايداع    4349 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-09

148 - وليد عبد الحميد زكى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20619   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    5618 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

149 - صلح عابد السيد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21102   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

474 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

150 - هانى محمد جمال الدين نديم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21146   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    554 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

151 - احمد حسن متولى الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21149   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

152 - عادل زغابه عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21383   قيدت فى   19-02-2018 برقم 

ايداع    961 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

153 - حنان عبد الهادى احمد ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16750   قيدت فى   08-11-2016 برقم 

ايداع    4035 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

154 - رنا كرم حنفى محمود حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19967   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

4527 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

155 - سعيد محمد سعيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20201   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

156 - وليد نبيل شوقى عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21110   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

484 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

157 - امير محمد عبد المقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21682   قيدت فى   14-03-2018 برقم 

ايداع    1449 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13
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تجديد شركات

1 - نادر نوار داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11400  قيدت فى  16-09-2012 برقم ايداع   1097 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  12:00:00ص

2 - محمود عادل امام وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20938  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   

199 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

3 - ناصر عبد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3360  قيدت فى  26-01-2002 برقم ايداع   78 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00ص

4 - ميخائيل رياض غبر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3759  قيدت فى  20-07-2002 برقم ايداع   

678 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

5 - شركة مصر للتجاره والخارجيه   شركة سبق قيدها برقم :   10006  قيدت فى  08-07-2010 برقم ايداع   

731 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2025  12:00:00ص

6 - محمد رضا محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11194  قيدت فى  11-04-2012 برقم ايداع   

548 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

7 - اللؤلؤة للمقاولت والستثمار العقارى ) محمد عبد المنعم مصطفى وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   

13693  قيدت فى  12-11-2015 برقم ايداع   2065 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/11/2025  12:00:00ص

8 - اشرف حنفى غنيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19869  قيدت فى  10-10-2017 برقم ايداع   

4364 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  12:00:00ص

9 - رشا عبد ا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   20866  قيدت فى  04-01-2018 برقم ايداع   79 وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00ص

10 - مهندس اشرف حسان توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   406  قيدت فى  03-02-1998 برقم 

ايداع   50 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00

ص

11 - الشركة المصرية للغذيه الدولية محمد انور السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11434  قيدت فى  

04-10-2012 برقم ايداع   1183 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2027  12:00:00ص

12 - الشركة المصريه للغذيه الدوليه محمد انور السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11434  قيدت فى  

01-06-2016 برقم ايداع   2137 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2026  12:00:00ص

13 - الشركة المصريه للغذيه الدوليه محمد انور السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11434  قيدت فى  

01-06-2016 برقم ايداع   2138 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2026  12:00:00ص

14 - الشركة المصريه للغذيه الدوليه ) دونر باشا (   شركة سبق قيدها برقم :   11434  قيدت فى  

01-06-2016 برقم ايداع   2139 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2026  12:00:00ص

15 - نهى محمد احمد موسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   17040  قيدت فى  07-12-2016 برقم ايداع   

4521 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص

16 - شركة خالد زكى غريب ابو غالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18753  قيدت فى  2017-05-31 

برقم ايداع   2413 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص
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17 - شركة حسان عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21205  قيدت فى  05-02-2018 برقم 

ايداع   651 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00

ص

18 - فتحى السيد احمد على احمد درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21429  قيدت فى  

21-02-2018 برقم ايداع   1031 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

19 - علي محمد الشيمي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30638  قيدت فى  28-08-2016 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00

ص

20 - باسم سمير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21374  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   943 وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

21 - شركه اسامه زيان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8812  قيدت فى  20-08-2007 برقم ايداع   

906 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

22 - حامد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20144  قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   4845 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

23 - حاتم عاطف يوسف حجازى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   21032  قيدت فى  18-01-2018 برقم 

ايداع   349 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00

ص

24 - محمد متولى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21300  قيدت فى  12-02-2018 برقم ايداع   803 

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

25 - تريكو ماردينى   شركة سبق قيدها برقم :   3268  قيدت فى  03-12-2001 برقم ايداع   1031 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2026  12:00:00ص

26 - شركة ماردينى للنسيج والتريكو اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   3268  قيدت فى  03-12-2001 برقم 

ايداع   1031 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2026  

12:00:00ص

27 - عبد الرحيم قويدر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14101  قيدت فى  30-12-2015 برقم ايداع   

2676 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  12:00:00ص

28 - احمد نبيل محمد وشريكه احمد بركات شحاته   شركة سبق قيدها برقم :   15529  قيدت فى  

30-05-2016 برقم ايداع   2099 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2026  12:00:00ص

29 - احمد على عمران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20499  قيدت فى  05-12-2017 برقم ايداع   

5434 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

30 - شريف محمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14365  قيدت فى  27-01-2016 برقم ايداع   

329 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2026  12:00:00ص

31 - عبد المجيد عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20384  قيدت فى  23-11-2017 برقم 

ايداع   5246 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

32 - احمد سليمان عيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21706  قيدت فى  15-03-2018 برقم ايداع   

1480 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

33 - شركة شاهين   شركة سبق قيدها برقم :   4069  قيدت فى  23-12-2002 برقم ايداع   1166 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص
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34 - ايمن السيد يوسف وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   11940  قيدت فى  22-06-2016 برقم ايداع   

2385 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2026  12:00:00ص

35 - ديفا نوشرم   شركة سبق قيدها برقم :   11940  قيدت فى  22-06-2016 برقم ايداع   2385 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2026  12:00:00ص

V I P - 36 فى اى بى محمود جاد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13441  قيدت فى  

21-10-2015 برقم ايداع   1725 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2025  12:00:00ص

37 - شركة محمد السيد احمد عبد الصادق تمراز وشريكته )شركة سهم الشمال للمقاولت والستثمار العقارى (   

شركة سبق قيدها برقم :   18134  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   1385 وفى تاريخ  2023-02-16  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

38 - السيد عاطف شيبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18870  قيدت فى  13-06-2017 برقم ايداع   

2598 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  12:00:00ص

39 - ابناء حسن دسوقى حسن الساحة   شركة سبق قيدها برقم :   20315  قيدت فى  16-11-2017 برقم ايداع   

5116 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

40 - محمد عشرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20772  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   5915 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

41 - احمد جزارين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10466  قيدت فى  01-03-2011 برقم ايداع   241 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  12:00:00ص

42 - فارما اوفرسيز   شركة سبق قيدها برقم :   10466  قيدت فى  01-03-2011 برقم ايداع   241 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  12:00:00ص

43 - عبد الرحمن خالد وشريكه محمد احمد السيد   شركة سبق قيدها برقم :   16589  قيدت فى  2016-10-25 

برقم ايداع   3799 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  

12:00:00ص

44 - شركة عمرو مجدى واحمد اسامه   شركة سبق قيدها برقم :   18680  قيدت فى  23-05-2017 برقم 

ايداع   2298 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

45 - ابناء على عبد ا سيد رفاعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19242  قيدت فى  01-08-2017 برقم 

ايداع   3244 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

46 - سمير عياد الصغير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21237  قيدت فى  07-02-2018 برقم ايداع   

705 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

47 - جورج خلف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4107  قيدت فى  04-01-2003 برقم ايداع   8 وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00ص

48 - عمرو عبد ا موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11597  قيدت فى  22-01-2013 برقم ايداع   

106 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00ص

49 - شهاب الدين السيد ابو ضيف احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12310  قيدت فى  

22-10-2014 برقم ايداع   1179 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2024  12:00:00ص

50 - اكسبريس للتجارة والخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   12310  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   

3225 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

Page 53 of 54 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

51 - شركة سامح عمرو عباس شرف الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12310  قيدت فى  

31-08-2016 برقم ايداع   3225 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2026  12:00:00ص

52 - ورثة سعيد رافعى حسانين   شركة سبق قيدها برقم :   14699  قيدت فى  29-02-2016 برقم ايداع   

799 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00ص

53 - عوض سامى عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18717  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   

2359 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

54 - رامى حنا كيرلس ويصا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20746  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   

5867 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

55 - كريم محمد عبد الرحمن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21432  قيدت فى  2018-02-22 

برقم ايداع   1041 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  

12:00:00ص

56 - شادى يسرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31612  قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   1137 

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

57 - احمد عنبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21468  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   1099 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

58 - صبحى عبد الحليم عبد العزيز عبد الحافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20068  قيدت فى  

26-10-2017 برقم ايداع   4710 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2027  12:00:00ص

59 - مى محمد راغب وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   20980  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   

269 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص
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