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قيود أفراد

1 - احمد محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3880 ورقم 

قيد 205181    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة السكندرية دخيله - 6 اكتوبر شارع 45 بين 

12/10- العجمى

2 - خالد احمد على محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3892 

ورقم قيد 205182    محل رئيسى  عن خردوات وحلويات ومياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 

11 شارع مصطفى محمد حافظ -العطارين-السكندريه

3 - منال حسن محمود محمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 3960 ورقم قيد 205184    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى و البحرى ( ) فيما عدا اعمال السياحة (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 13 شارع 

الظاهر متفرع من شارع الحدينى - الدور الول شقة رقم 6 بالدور الول الميزانين - قسم محرم بك

4 - مايكل مجدى سليمان جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3962 

ورقم قيد 205185    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية 21 

شارع ابن محاسن -محل - قسم محرم بك

5 - اسامه محمد عبدالمنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3963 

ورقم قيد 205186    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 20 شارع سيدى ونس

6 - ابراهيم محمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3964 ورقم 

قيد 205187    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة السكندرية دخيله البحريه مدخل 3 بلوك 8 

شارع البوسته

7 - فوزى فتحى عبد الحليم محمد البحراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 4015 ورقم قيد 205191    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى دون تقديم الخدمات السياحية و النقل السياحى (, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - كيلو 18 طريق اسكندرية مطروح شارع رسلن متفرع من شارع السلم ابو يوسف بحرى - 

قسم الدخيلة

8 - حسن فضل ابو انور منصور عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 4089 ورقم قيد 201483    رئيسى آخر  عن تربيه الماشيه وانتاج اللبان وتسويقها, بجهة محافظة 

السكندرية قرية العراق بجوار المدافن التابعة لقسم العامرية

9 - حسن فضل ابو انور منصور عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 4089 ورقم قيد 201483    رئيسى آخر  عن تربيه الماشيه وانتاج اللبان وتسويقها, بجهة محافظة 

السكندرية دخيله - 4 ش اولد منصور امام سوبر ماركت السلم - البيطاش ونشاطة تربية وتسمين المواشي 

وانتاج اللبان والستيراد وتاريخ افتتاحه 2019/1/20 برقم قيد دائم 201483

10 - عفت سارو فيم يوحنا بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4052 

ورقم قيد 203025    رئيسى آخر  عن حظيره مواشى تسمسن وحلبه, بجهة محافظة السكندرية النهضه العل 

الشرقيه الحوته2 بجوار الكنيسه - قسم العامريه

11 - عفت سارو فيم يوحنا بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4052 

ورقم قيد 203025    رئيسى آخر  عن حظيره مواشى تسمسن وحلبه, بجهة محافظة السكندرية عامريه - 

عبدالقادر بجوار مجمع مدارس ام سلمه - قسم العامريه ونشاطه تجاره موبليا وتاريخ افتتاحه 2020/7/6 ورقم 

قيده 203025 دائم اسكندريه
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12 - حسين حلمي توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4048 

ورقم قيد 203470    رئيسى آخر  عن بيع مشويات, بجهة محافظة السكندرية البيطاش شهر العسل امام موقف 

التوبيس - محل - قسم الدخيله

13 - حسين حلمي توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4048 

ورقم قيد 203470    رئيسى آخر  عن بيع مشويات, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 9 شارع السناوي 

- الورديان ونشاطه مكتب رحلت داخليه وتاريخ افتتاحه 2020/10/25 ورقم قيده 203470 دائم اسكندريه

14 - احمد ممدوح احمد المعناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4084 

ورقم قيد 205194    محل رئيسى  عن تحميص وطحن وتعبئه البن والمواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية 

دخيله - ام زغيو امام مدرسه الطبري - خلف جزاره ونيس الجزار

15 - اميره حمدى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4123 

ورقم قيد 205196    محل رئيسى  عن توريدات كماليات سيارات ) فيما عدا توريد الماله والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 65 غرب ترعه النوباريه - الورديان

16 - عيد محمد مرسى مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4167 

ورقم قيد 157779    رئيسى آخر  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية بشاير الخير 3 بلوك 88 

محل 3,4 - قسم كرموز

17 - عيد محمد مرسى مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4167 

ورقم قيد 157779    رئيسى آخر  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية زاويه عبد القادر الجديده 

منطقه العالى جوار مصنع - قسم العامريه ونوع التجاره / تجاره العلف والحبوب والقشور و مخلفات الحبوب 

والستيراد والتصدير و تاريخ الفتتاح 2001/7/22 برقم قيد 157779 دائم

18 - محمد يوسف عاشور يوسف جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4168 ورقم قيد 205197    محل رئيسى  عن جزاره بلدى, بجهة محافظة السكندرية كرموز -5 شارع 

المرزوقى- قسم كرموز

19 - محمد احمد صبحى محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4177 ورقم قيد 205198    محل رئيسى  عن خدمات كمبيوتر فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والمكتب 

الدينيه والمصاحف ) بعد الحصول على الترخيص اللزمه ( بناءا على موافقه امنيه وارده برقم 99 فى 

2022/4/5, بجهة محافظة السكندرية 21 اسعد - الورديان - قسم مينا البصل

20 - احمد محمد طه عشم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4181 

ورقم قيد 205199    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحى(, 

بجهة محافظة السكندرية ش عمار ابن ياسر بالدخيله الجبل

21 - احمد محمد ابو زيد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4185 

ورقم قيد 205200    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عبد القادر 

الحرابى بجوار غرفة الكهرباء - شقة بالدور الرضى - قسم العامرية

22 - محمود فرج حلمى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4211 ورقم قيد 205202    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية محرم بيك - 27 شارع البلينا

23 - محمد على محمد ابراهيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4261 ورقم قيد 205204    محل رئيسى  عن تصنيع وتغليف اللحوم المستورده, بجهة محافظة السكندرية 

6 شارع السمؤال - محل يمين المدخل - قسم العطارين
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24 - محمود احمد عبدالحميد عثمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4264 ورقم قيد 205205    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ماعدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة السكندرية ابويوسف شارع الحديد والصلب بجوار مخبز طلعت عقار رقم 2

25 - محمد جابر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4284 

ورقم قيد 205206    محل رئيسى  عن محل تقديم مشروبات ساخنه وبارده وبيع الحلويات والمخبوزات 

والمعجنات, بجهة محافظة السكندرية شارع شهر العسل بجوار زهران ماركت - البيطاش - محل رقم 2

26 - هشام احمد ابراهيم محمود غانم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4298 ورقم قيد 205208    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل معادن للصيانه, بجهة محافظة السكندرية المحل 

رقم 2 شمال المدخل الكائن بالعقار 43.41 تنظيم شارع اليعقوبى - غربال

27 - رباب محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4301 

ورقم قيد 205209    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم و كافيتريات, بجهة محافظة السكندرية كرموز - 79 شارع 

الريف - شقة بالدور الخامس - قسم كرموز

28 - هبه محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4302 

ورقم قيد 205210    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيتريات, بجهة محافظة السكندرية كرموز - 79 ش 

الريف  - غيط العنب - العاشر - شقه

29 - ديمتريوس فنج تشوان تشين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4313 

ورقم قيد 205211    محل رئيسى  عن تجاره الصينى والفضيات والنجف, بجهة محافظة السكندرية 23 طريق 

الحريه - عطارين - محل

30 - كيرلس عادل جارح لوندي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4317 

ورقم قيد 205212    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة السكندرية 58 شارع ابوان -ميزان فوق المحلت -

قسم محرم بك

31 - احمد محمد غريب محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4320 ورقم قيد 205213    محل رئيسى  عن تصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (, 

بجهة محافظة السكندرية دخيله -  وحده 303 بالدور الثالث علوى عقار رقم 6 بمجمع الصناعات الصغيره - ش 

المدينه - العجمى البيطاش- قسم الدخيله

32 - محمد يوسف عاشور يوسف جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4322 ورقم قيد 205214    محل رئيسى  عن جزاره بلدى, بجهة محافظة السكندرية كرموز-5 شارع 

المرزوقى -قسم كرموز

33 - السيد حسن عثمان شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4332 

ورقم قيد 205215    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه واستيراد وتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 

6 وكذلك المجموعه 19 (, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع باب الكراسته - اللبان

34 - محمد السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4361 

ورقم قيد 205217    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )ماعدا توريدات العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية دخيله - 4 ش الصباح تقسيم قبضايا البيطاش

35 - رانا سامح عبد الحكيم غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4364 ورقم قيد 205218    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمى بالجملة, بجهة محافظة السكندرية منشية- 

21 شارع النصر شقة رقم 7 غرفة رقم 1 - قسم المنشية
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36 - فتحى عادل محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4415 

ورقم قيد 205220    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحى بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة السكندرية ابيس 

8/1 السلم بجوار المجمع الخيرى - غرفه بالدور الرضى - قسم محرم بك

37 - هدى محمد محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4434 

ورقم قيد 205224    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية شارع السيد محمد كريم -شقه -قسم 

الجمرك

38 - محمد محمد خضيرى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4457 ورقم قيد 205226    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية اللبان - 5 ش سيدى 

عماد اللبان

39 - ايمان محمد عبد الباسط احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4487 ورقم قيد 205228    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى و البحرى (, بجهة محافظة السكندرية الدرايسة خلف حلوانى لؤلؤة دمياط - قسم الدخيلة

40 - محمد احمد عبدالوكيل سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4493 

ورقم قيد 205229    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه, بجهة محافظة السكندرية سوق المغاربه-قبلى مسجد 

الصالحين -قسم العامريه

41 - منتصر محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4504 ورقم قيد 205231    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - شارع الجمهورية - امام الشهر العقارى - امام موقف الملكى - قسم العامرية

42 - هيثم محمد نبيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4507 ورقم 

قيد 205232    محل رئيسى  عن بيع نظارات ) وكيل بصريات جولى (, بجهة محافظة السكندرية 48 طريق 

الحرية محل رقم 11 - قسم العطارين

43 - محمد احمد عبد الحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4548 ورقم قيد 192682    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة السكندرية 58 شارع سوتر - 

الزريطه - قسم باب شرق

44 - سمير ابراهيم عبد السلم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4555 ورقم قيد 205234    محل رئيسى  عن بيع قطع و اكسسوارات سيارات و عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية محل العقار رقم 76 شارع اسماعيل مهنا - قسم اللبان

45 - محمد فوزى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4557 

ورقم قيد 205235    محل رئيسى  عن توريد وبيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 16 حاره النطاكى 

كفر عشرى - قسم مينا البصل

46 - محسن عبدالقاسم حسين محسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4564 ورقم قيد 205236    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية 

ابيس 7/4 بجوار كوبرى سليم - قسم محرم بك

47 - ممدوح احمد مرزوق جلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4566 

ورقم قيد 205237    محل رئيسى  عن بيع كشرى, بجهة محافظة السكندرية 87 شارع المير لؤلؤ ارض 

الموز القبارى - محل رقم 2 بالدور الرضى - مينا البصل

48 - عمرو نبيل محمود حسن هريدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4638 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن اداره صيدليات, بجهة محافظة السكندرية 30 شارع 25 السكان 

الصناعي - طوسون قسم المنتزه
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49 - عمرو نبيل محمود حسن هريدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4638 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن اداره صيدليات, بجهة محافظة السكندرية 282شارع قنال 

المحموديه - قسم محرم يك ونشاطه صسدليه وتاريخ افتتاحه 2007/8/1 ورقم قيده 175524 دائم اسكندريه

50 - عمرو نبيل محمود حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4640 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن اداره صيدليات, بجهة محافظة السكندرية 8 توت عنخ امون -

سموحه-قسم سيدى جابر

51 - عمرو نبيل محمود حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4644 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن ادارة الصيدليات, بجهة محافظة السكندرية 5109 شارع 

الحرمين - المندرة القبلية - قسم المنتزة

52 - عمرو نبيل محمود حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4644 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن ادارة الصيدليات, بجهة محافظة السكندرية 282 شارع قنال 

المحمودية - قسم محرم بك و نشاطة صيدلية و تاريخ افتتاحه 2007/8/1 و قيد برقم 175524 دائم السكندرية

53 - عمرو نبيل محمود حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4650 ورقم قيد 175524    رئيسى آخر  عن اداره صيدليات, بجهة محافظة السكندرية 20 شارع مستجد من 

خالد بن الوليد خلف ابراج امون - ميامى قسم المنتزه

54 - احمد فتحي عبد الفتاح ابوزور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4627 ورقم قيد 205241    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية عبد 

القادر بحري سكه الحديد مصرف النوبارية - قسم العامرية

55 - محمد مصطفى زكريا مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4664 ورقم قيد 205242    محل رئيسى  عن توريدات ادوات مكتبيه )فيما عدا المطبوعات والطباعه (, بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 2 شارع انطونيادس الدور الثانى شقه 4 حجره 6 -قسم العطارين

56 - محمد ابراهيم السيد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4670 ورقم قيد 205244    محل رئيسى  عن اكسسورات محمول وكمبيوتر ) فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه بناء على موافقه امنيه وارده برقم 144 فى 

2022/5/24, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع البطريركيه اليونانيه - محل )5( - قسم العطارين

57 - ايمان احمد الجداوى على عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4671 ورقم قيد 205245    محل رئيسى  عن مكتب نقل بسيارات الغير )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي واالدولي دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحي (, بجهة محافظة 

السكندرية شقه دور اول عقار 2 شارع المكس

58 - احمد محسن جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4673 

ورقم قيد 205246    محل رئيسى  عن بقاله عامه وتخمير وبيع اللبان والزبادى, بجهة محافظة السكندرية 

محرم بك 10- شارع جرين -قسم محرم بك

59 - عادل شحاته لبس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4690 

ورقم قيد 205248    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة السكندرية الهانوفيل بحرى مجمع عبدالمنعم جابر عماره رقم ج2 محل 9 بالدور الرضى

60 - الحسين على احمد محمد الشقفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4704 ورقم قيد 205250    محل رئيسى  عن بقاله جافه ومثلجات, بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل بحرى 

قسم 3 شارع الخلفاء الراشدين بجوار محمصه اوفا - قسم الدخيله
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61 - مجدى عبدالمنعم خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4721 ورقم قيد 205252    محل رئيسى  عن خدمات امن صناعى وخدمات نظافه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية اول شارع الحى اعلى جزاره عفيفى بالبيطاش - قسم 

الدخيله

فروع الفراد

1 - مصطفي السيد حنفي احمد  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   3911 ورقم قيد   197673  محل فرعى  

عن تعديل النشاط إلي/ خدمات المحمول  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 20ونص )1( شارع مسجد العادل بحري 

طريق السكندريه مطروح محل 7 - قسم العامريه

2 - مصطفي السيد حنفي احمد  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   3916 ورقم قيد   197673  محل فرعى  

عن تعديل النشاط إلي/ خدمات المحمول  بجهة محافظة السكندرية 127 شارع البيطاش الرئيسى تقاطع ابو عدس - 

البيطاش محل )2( -قسم الدخيله

3 - محمود عبد العزيز حامد عبد العزيز  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   3977 ورقم قيد   173707  محل 

فرعى  عن كافتيريا  بجهة محافظة السكندرية 15 شارع امير لؤلؤ القبارى - قسم مينا البصل

4 - كريم نبوى شعبان مصطفى  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   4083 ورقم قيد   205061  محل فرعى  

عن بيع المحمصات  بجهة محافظة السكندرية 102 شارع السكندرانى - قسم محرم بك

5 - علء سليمان محمد احمد مهدلى  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   4231 ورقم قيد   173229  محل 

فرعى  عن الستيراد والتصدير عموم التوريدات وتوريد الخشاب)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19 (  بجهة محافظة السكندرية عامريه -وصله ام زغيو بجوار شركه هلتركس -حوض ام زغيو نمره 19 -قطعه 

ارض

6 - طارق محمد عبد المنعم الشناوى  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   4388 ورقم قيد   138080  محل 

فرعى  عن موبايلت ) ماعدا الكمبيوتر ومستلزمتها(  بجهة محافظة السكندرية برج رواد المالكى ك 16 طريق 

اسكندريه مطروح -الهانوفيل -العجمى -الدخيله

7 - احمد بسيونى محمد مصطفى فريج  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   4517 ورقم قيد   202822  محل 

فرعى  عن بيع منظفات  بجهة محافظة السكندرية 42 شارع الحجارى -قسم الجمرك

8 - عادل محمود احمد ابو زيد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4599 ورقم قيد   185891  محل فرعى  

عن تخليص جمركى  بجهة محافظة السكندرية 5 شارع تنظيم زاويه القلعى متفرع من شارع النصر

9 - رشا محمد حلمى محمد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4594 ورقم قيد   190247  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وعموم التصدير واستثمار عقارى  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع ناصية 

الهلتون غرفة من شقة بالدور الول علوى - قسم سيدى جابر

10 - امنيه احمد حسين احمد  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4682 ورقم قيد   173655  محل فرعى  

عن مكتب اداري لنشاط تصنيع اثاث وعمود الستيراد والتصدير  بجهة محافظة السكندرية مقر اداري بالشقه رقم 

302 بالعقار ) 5 د ( شارع محمد صبري - سان سيفانو -قسم الرمل
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قيود الشركات

1 - ورثه مجدي احمد امين سلمه - عنهم محمد مجدي وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    4013 ورقم قيد  205190    مركز عام  عن مكتب نقل سيارات  بجهة محافظة 

السكندرية 28 شارع باب الكراسته - قسم اللبان

2 - محمود يوسف و شريكة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

4023 ورقم قيد  205192    مركز عام  عن تسويق عقارى للغير ) فيما عدا خدمات النترنت (  بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - بجوار مسجد قباء الدور الثانى اعلى صيدلية سوزان بالكيلو 21 - قسم العامرية 

اول

3 - ورثه عبد المحسن محمد علي عنهم / محمد عبد المحسن محمد علي شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    4120 ورقم قيد  205195    مركز عام  عن بقاله  بجهة محافظة 

السكندرية 32 حاره النخله متفرع من اسماعيل صبري -محل

4 - وليد يوسف محمود متولى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    4386 ورقم قيد  205219    مركز عام  عن مستودع بوتجاز  بجهة محافظة السكندرية قريه 

الجزائر- مريوط الزراعيه - قسم العامريه

5 - امير رفيق هارون رياض وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    4430 ورقم قيد  205223    مركز عام  عن القيام باعمال مطعم عمومى لتجهيز وتقديم الماكولت 

وكافه المشروبات وكذا المشروبات الروحيه  بجهة محافظة السكندرية 83 طريق 26 يوليو -محطه الرمل - 

قسم العطارين

6 - جابر عبدالحميد السيد وشريكته شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    4441 ورقم قيد  205225    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة 

السكندرية الدور الثالث الحجره رقم 302 عقار رقم 33 شارع صلح سالم

7 - على زكريا على احمد و شركاه شركة  رأس مالها 19,975.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

4610 ورقم قيد  205239    مركز عام  عن تجارة و بيع و توزيع و تصنيع لدى الغير الدوية و المستلزمات 

الطبية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و المطهرات  بجهة محافظة السكندرية الدخيلة جوار سور 

المينا و الصرف الصحى - قسم الدخيلة

8 - ورثه المرحوم / بدوي عبدالرحمن عنهم /محمد بدوي عبد الرحمن السيد وشركاه شركة  رأس مالها 

9,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    4694 ورقم قيد  205249    مركز عام  عن بيع 

الفول والفلفل والماكولت  بجهة محافظة السكندرية 24 شارع الشيخ البشري العزبه الجديده - القباري

فروع الشركات

1 - الياس ابراهيم الياس وشريكه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4595 ورقم قيد   205238   

فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتوزيع  وتوريد المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة 6 عمارت 

حدائق رامو

2 - الياس ابراهيم الياس وشريكه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4595 ورقم قيد   205238   

فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتوزيع  وتوريد المواد الغذائية  بجهة محافظة السكندرية اضافة 

فرع الكائن بالعنوان / طريق السكندرية القاهرة الصحراوى سيتي سنتر
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 محو - شطب

1 - عميره للمقاولت احمد فؤاد عمر السيد عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم   155881 قيد فى 2000-11-29 

برقم ايداع  9824 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا

2 - احمد عطيه عزب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   136689 قيد فى 27-08-1994 برقم ايداع  5741 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

3 - شريف حسن مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156067 قيد فى 03-01-2001 برقم ايداع  76 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

4 - محمود محرز محمد عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   157924 قيد فى 12-08-2001 برقم ايداع  

6360 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

5 - جمال يوسف عبد الرازق خويصه  تاجر فرد سبق قيده برقم   163349 قيد فى 24-08-2003 برقم ايداع  

6554 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر

6 - اسماعيل محمود جاب ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   196713 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  

4370 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

7 - ايهاب السيد سيد احمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   202972 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع  

3089 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

8 - تعديل السم التجارى الى  مجدى احمد للنقل والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   172189 قيد فى 

07-09-2006 برقم ايداع  7990 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

وفاة التاجر وتكوين شركة توصيه بسيطه بين الورثة في نفس اليوم حل محل السجل الفردي

9 - مدحت عبد الحميد حسين عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   181006 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع  

1887 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

10 - محمد عادل حنفى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   195273 قيد فى 17-06-2015 برقم ايداع  

5396 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

11 - ناديه فرج عوض حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   148221 قيد فى 02-09-1998 برقم ايداع  7439 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

12 - رمضان فوزى عبد النبى عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   171351 قيد فى 19-06-2006 برقم 

ايداع  5157 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

13 - احمد عبد الراضى احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   196879 قيد فى 16-06-2016 برقم 

ايداع  5435 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

14 - حسن محمد حسن عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   141957 قيد فى 12-11-1996 برقم ايداع  

9316 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

15 - الدادموني للمقاولت جمال عبدالواحد الدادموني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   166045 قيد فى 

26-07-2004 برقم ايداع  6201 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجارة نهائيا

16 - عبد المحسن محمد على حسن شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   174629 قيد فى 16-05-2007 برقم 

ايداع  5036 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر وتكوين 

شركة توصيه بسيطه بين الورثه فى نفس اليوم

17 - سامح احمد عبد الحليم الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   178789 قيد فى 26-06-2008 برقم ايداع  

6086 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

18 - احمد محمد عبدالدايم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202792 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

1346 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

19 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   154992 قيد فى 19-08-2000 برقم ايداع  

6851 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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20 - سامى انور عبد الغنى قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   176192 قيد فى 17-10-2007 برقم ايداع  

9913 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

21 - يوسف محمد حسانين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202515 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع  

9619 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

22 - اسلم حسن عبده سالم شاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   184343 قيد فى 03-03-2010 برقم ايداع  

2165 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

23 - عبد الستار على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   190061 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع  

6616 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

24 - عصام محمد مرسى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   192090 قيد فى 04-08-2013 برقم ايداع  

5681 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

25 - محمد على صابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   192474 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع  8287 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

26 - علء الدين احمد عبدالحميد ماضى - ماضى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   199720 قيد فى 

29-11-2017 برقم ايداع  12152 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجارة نهائيا

27 - اسماء علي ابوالفتوح عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   201925 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع  

4342 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

28 - سيف الدين فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   97751 قيد فى 18-08-1980 برقم ايداع  5566 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمرمحو بسبب ترك التجارة لوجود سجل مكرر فردي 

برقم35898شرق

29 - السيد صبحى احمد رزيقه  تاجر فرد سبق قيده برقم   129820 قيد فى 25-08-1990 برقم ايداع  5401 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

30 - محمد ابراهيم دياب شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   123773 قيد فى 08-05-1988 برقم ايداع  

3971 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

31 - عدس للتجاره-صلح عدس لقطع غيار السيارات استعمال الخارج  تاجر فرد سبق قيده برقم   143407 قيد 

فى 15-04-1997 برقم ايداع  3118 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب الغاء 

الرئيسى الخر

32 - عدس للتجاره-صلح عدس لقطع غيار السيارات استعمال الخارج  تاجر فرد سبق قيده برقم   143407 قيد 

فى 15-04-1997 برقم ايداع  3118 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب الغاء الرئيسي الخر

33 - على محمد احمد قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   151108 قيد فى 23-06-1999 برقم ايداع  5548 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

34 - خيرى سعد مهران صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   198074 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع  2385 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

35 - مجدى محمد السيد الليمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   127760 قيد فى 24-07-1989 برقم ايداع  

5643 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

36 - اسلم مصطفى السيد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   174846 قيد فى 31-05-2007 برقم ايداع  

5634 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

37 - اشرف السيد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   187860 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع  

5706 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محوبسبب ترك التجارة

38 - رفيق هارون رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   141762 قيد فى 27-10-1996 برقم ايداع  8690 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر و تكوين شركة توصيه 

بسيطه في نفس اليوم
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39 - السيد احمد عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185610 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع  

6726 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وجود سجل تجاري 

آخرفردي بنفس المكتب

40 - محمد ابراهيم احمد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   201003 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

8685 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

41 - محمد السيد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202930 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  2729 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

42 - حسن سعيد عبدالحليم محمد الكدش  تاجر فرد سبق قيده برقم   204314 قيد فى 13-07-2021 برقم 

ايداع  5383 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الغاء الرئيسي الخر

43 - سعد عبدالوهاب عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   97920 قيد فى 07-09-1980 برقم ايداع  5972 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر وتكوين شركة توصيه 

بسيطه بين الورثه

44 - ايمن محمد فؤاد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   182229 قيد فى 28-06-2009 برقم ايداع  6662 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

45 - شعبان عبد العظيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   144688 قيد فى 07-09-1997 برقم ايداع  7339 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

46 - عثمان احمد عطية عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   158201 قيد فى 08-09-2001 برقم ايداع  8210 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

47 - رمضان محمد محمود مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   162441 قيد فى 07-05-2003 برقم ايداع  

3347 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

48 - علي مصطفي عبدالمالك عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   197930 قيد فى 14-02-2017 برقم 

ايداع  1399 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

49 - اسلم محمد عابدين عمر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202753 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع  

920 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

50 - عبد الحميد جابر عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   134259 قيد فى 04-05-1993 برقم ايداع  

2790 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر

51 - محمد حامد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   160540 قيد فى 21-07-2002 برقم ايداع  5394 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب تكرار النشاط ونفس العنوان لسجل 

آخر

52 - خالد احمد معروف محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   184502 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع  

2803 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

53 - محمد يونس ابراهيم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   195788 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع  

8720 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

54 - ايمان محمود عباس الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   134386 قيد فى 07-06-1993 برقم ايداع  

3392 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

55 - صبري نصر عبد العزيز احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181628 قيد فى 23-04-2009 برقم 

ايداع  4332 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

56 - الحسين محمد عبده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   186131 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع  

8795 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

57 - محمد عمر عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   82488 قيد فى 30-09-1974 برقم ايداع  5268 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر

58 - محمد احمد محمد محمد النجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   166824 قيد فى 20-11-2004 برقم ايداع  

9262 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

59 - ايمن السيد احمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192928 قيد فى 10-02-2014 برقم ايداع  

1068 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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60 - مؤسسة عطية لتجارة السيارات - خالد محمد عبد ا عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   196688 قيد فى 

10-05-2016 برقم ايداع  4227 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجارة نهائيا

61 - محمود عبد العظيم محمد سليمان الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   204541 قيد فى 2021-10-04 

برقم ايداع  7824 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا
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رأس المال

1 - محمد مصطفى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   176322 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع   

10386 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - كريم على على الخوالقه تاجر فرد سبق قيده برقم   203027 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع   3668 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,005,000.000

3 - ابانوب ايمن فؤاد جبره جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   205174 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

3801 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - تعديل السم التجاري ليصبح / ياسر عبدالفتاح عبدالعال محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   153577 قيد فى 

12-03-2000 برقم ايداع   2143 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

5 - شريف عبد الفتاح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   177835 قيد فى 30-03-2008 برقم ايداع   

2836 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - حجازى عبده مهران محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   179641 قيد فى 24-09-2008 برقم ايداع   8822 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

7 - عادل مظلوم عباس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   190645 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع   9029 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - تعديل السم التجارى / مرسى لتجاره العلف والستيراد والتصدير - عيد محمد مرسى مسعود تاجر فرد 

سبق قيده برقم   157779 قيد فى 30-07-2001 برقم ايداع   5901 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - باسم فوزي قلدس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   167931 قيد فى 13-04-2005 برقم ايداع   2942 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - حسين حسن حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   196579 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع   3634 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - اكرام انور محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم   172311 قيد فى 21-09-2006 برقم ايداع   9407 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

12 - محمود صبحي محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   199886 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع   

369 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - تعديل السم التجارى الى / مختار للمقاولت العموميه والتوريدات / )عمر مختار خميس عبدالرازق( تاجر 

فرد سبق قيده برقم   203301 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع   5595 فى تاريخ  17-05-2022   تم 

تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - محمد ابراهيم عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   161204 قيد فى 26-10-2002 برقم ايداع   7929 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد زكي محمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   181288 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع   3036 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - علء حسن حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   186040 قيد فى 06-09-2010 برقم ايداع   8402 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - فادى بشرى راغب رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   186448 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع   

10270 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - محمد على أحمد فايد-الفايد مقاولت عموميه والنشاءات تاجر فرد سبق قيده برقم   191457 قيد فى 

19-03-2013 برقم ايداع   2251 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

19 - عزيز نصيف حنا واصف تاجر فرد سبق قيده برقم   170318 قيد فى 08-03-2006 برقم ايداع   

1685 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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20 - كرم مصطفي فايز محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   203481 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع   

6865 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - محمد السيد علي عطا الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم   203612 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع   

7970 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - جورج اندراوس ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   176355 قيد فى 04-11-2007 برقم ايداع   

10510 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

23 - السيد احمد عبد القادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188832 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع   922 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

24 - احمد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   156159 قيد فى 17-01-2001 برقم ايداع   456 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - حسين كمال الدين ابراهيم كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   179997 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع   

10000 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - مروه عبد الرحمن كريم الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   190186 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع   

7249 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

27 - ابراهيم عبد القادر مهيرى جاد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   195262 قيد فى 14-06-2015 برقم 

ايداع   5253 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

28 - الحسينى فارس غازى تاجر فرد سبق قيده برقم   143637 قيد فى 19-05-1997 برقم ايداع   3945 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - محمد ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   204799 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع   

10288 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - شريف صبحى يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   155129 قيد فى 04-09-2000 برقم ايداع   7314 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

31 - عادل محمود احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   185891 قيد فى 12-08-2010 برقم ايداع   

7843 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

32 - احمد نصر احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   201564 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع   1144 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - السيد حسن احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   203436 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   2363 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - عماد الدين حسن حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   115689 قيد فى 02-01-1986 برقم ايداع   36 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

35 - امنيه احمد حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   173655 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع   1785 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - تعديل السم التجارى الى  علي السيد ابراهيم محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم   181963 قيد فى 

27-05-2009 برقم ايداع   5652 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

400,000.000

37 - محمد عبد الوهاب عبد الهادي سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   195741 قيد فى 22-10-2015 برقم 

ايداع   8381 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - احمد سمير على محمد احمد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم   188499 قيد فى 08-12-2011 برقم 

ايداع   8867 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

39 - كريم سعد ضوى على تاجر فرد سبق قيده برقم   190961 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع   10413 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - شريف شعبان احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   201790 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   

3206 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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العناوين 

1 - محمد مصطفى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    176322 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع    

10386 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 215 

طريق اسكندريه مطروح امام نقطه فوزى معاذ -الهانوفيل -)مكتب الدور الثالث (-قسم الدخيله

2 - ربيع حسن حمودة احمد جادو تاجر فرد سبق قيده برقم    181178 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    

2576 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التاشير بافتتاح الرئيسي الخر 

بمحافظه البحيره / ابيس المستجده - كفر الدوار ونشاطه / بيع مواد غذائيه وتجاره دقيق وراس ماله 10000 

عشره الف جنيها برقم قيد تابع 181178 دائم اسكندريه

3 - ربيع حسن حمودة احمد جادو تاجر فرد سبق قيده برقم    181178 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    

2576 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كفر الدوار - مركز كفر الدوار - 

ابيس المستجده - محمود حسين حموده احمد جادو

4 - مصطفى السيد حنفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    197673 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع    

10777 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / الكيلو 20 ونص )1( شارع مسجد العادل - قسم اول العامريه - السكندريه قيد تابع 197673 دائم 

السكندريه

5 - مصطفى السيد حنفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    197673 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع    

10777 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 127 شارع البيطاش الرئيسى تقاطع ابوعدس - البيطاش - الدخيله- السكندريه برقم قيد تابع 

197673 دائم السكندريه

6 - صبري سلمه ابراهيم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    163292 قيد فى 18-08-2003 برقم ايداع    

6390 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 16 شارع 

محمد الشافعى - قسم اللبان

7 - محمود عبد العزيز حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    173707 قيد فى 27-02-2007 برقم ايداع    1984 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى للنشاط 

الى / 14 شارع الملك شاه - قسم مينا البصل

8 - محمود عبد العزيز حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    173707 قيد فى 27-02-2007 برقم ايداع    1984 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن في / 15

شارع امير لؤلؤ القبارى - قسم مينا البصل وقيد برقم تابع 173707 دائم اسكندريه

9 - محمود اسماعيل محمد محمد المراكبي تاجر فرد سبق قيده برقم    197430 قيد فى 19-10-2016 برقم 

ايداع    9055 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

15 ش صعده -الدورالول علوى - شقه - العطارين

10 - الفضل للنتاج الحيواني و لللبان - حسن فضل انور منصور عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    

201483 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    464 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تاشير بافتتاح رئيسى اخر كائن بالعنوان قريه العراق بجوار المدافن التابعه لقسم العامريه 

ونشاطه تربيه الماشيه وانتاج اللبان وتسويقها وراس ماله / 50000 اودع برقم 4089 وقيد برقم تابع 201483 

دائم السكندريه

11 - على السيد محمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    202542 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    

9913 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / عماره 

الندلس بجوار ابوفؤاد - قسم العامرية

12 - عفت ساروفيم يوحنا بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    203025 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    

3644 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر 

الكائن في / النهضه العل الشرقيه الحوته2 بجوار الكنيسه - قسم العامريه ونشاطه حظيره مواشى تسمين وحلبه 

وراس ماله 50000 خمسون الف جنيها لغيراودع برقم 4052 في 2022/5/12 وقيد برقم تابع 203025 دائم 

اسكندريه
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13 - حسين حلمي توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    203470 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

6753 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر 

بالموقع الكائن / البيطاش شهر العسل امام موقف التوبيس - محل - قسم الدخيله ونشاطه / بيع مشويات وراس 

ماله / 10000 عشره الف جنيها لغير اودع برقم 4048 في 2022/5/12 وقيد برقم تابع 203470 دائم 

اسكندريه

14 - هشام عبدالرحمن للنقل - هشام عبد الرحمن عبد الجواد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    204623 قيد فى 

01-11-2021 برقم ايداع    8618 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى / شارع المكس بالمكس بجوار الفنار وجوار محلت عبدالبارى -الدخيله-السكندريه

15 - كريم نبوى شعبان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    205061 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع كائن 

بالعنوان/ 102 شارع السكندرانى - محل - قسم محرم بك  اودع برقم4083 وقيد برقم تابع 205061 دائم 

السكندرية

16 - محمد السيد محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    204692 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

9267 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ابيس 

القريه الولى من الشارع العمومى - شقه بالدور الول علوى - قسم الرمل

17 - تعديل السم التجارى / مرسى لتجاره العلف والستيراد والتصدير - عيد محمد مرسى مسعود تاجر فرد 

سبق قيده برقم    157779 قيد فى 30-07-2001 برقم ايداع    5901 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسى اخر فى / بشاير الخير 3 بلوك 88 محل 3,4 - قسم كرموز 

وراس ماله / 10000 عشره الف جنيها ل غير ونشاطه / بيع ادوات منزليه وسمته التجاريه / المدينه المنوره 

للدوات المنزليه اودع برقم 4167 فى 2022/5/16 وقيد برقم 157779 دائم اسكندريه

18 - محمد طالب طه الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    185196 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع    5219 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / سوق ليبيا بجوار 

محل 310 ملك اسكندر عزيز اسكندر - قسم المنشية - السكندرية

19 - يعدل السم التجاري الي  مكتب جاويش للستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    124505 قيد فى 

15-08-1988 برقم ايداع    6418 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان الفرع الى / 28 شارع عبدالمنعم رياض - كفر عبده - شقه )11( - الدور السادس - قسم سيدى جابر 

- السكندريه

20 - مكتب جاويش للستيراد و التصدير - محمد محمود عبدا جاويش تاجر فرد سبق قيده برقم    124505 

قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    7276 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى/ 28 شارع عبدالمنعم رياض- كفر عبده شقه )11( الدور السادس - قسم سيدى 

جابر - السكندريه

21 - علء سليمان محمد احمد مهدلى تاجر فرد سبق قيده برقم    173229 قيد فى 14-01-2007 برقم ايداع    

279 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع بالعنوان / 

عامريه -وصله ام زغيو بجوار شركه هلتركس -حوض ام زغيو نمره 19 -قطعه ارض المودع برقم 4231 فى 

2022/5/17 برقم قيد تابع 173229 دائم

22 - محمود صبحي محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    199886 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 39 شارع 

زاويه التلوى - القبارى - مينا البصل - السكندريه

23 - علء حسن حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    186040 قيد فى 06-09-2010 برقم ايداع    

8402 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 

الزهور عماره رقم 7 ابو يوسف بحرى -محل رقم 3

24 - عبد القادر احمد السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    172595 قيد فى 01-11-2006 برقم ايداع    

9424 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 12.10 ش 

ابوحنيفه - الجمرك محل رقم 1 - الدور الرضى - قسم الجمرك
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25 - عدس للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم    143407 قيد فى 15-04-1997 برقم ايداع    3117 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسى الخر الكائن فى / ش عمر 

النجومى - سيدى بشر بحرى محل 44 - قسم المنتزه

26 - كرم مصطفي فايز محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    203481 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

6865 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط الى / 

شارع الصفا من شارع الحى البيطاش محل رقم 31 - قسم الدخيلة

27 - طارق محمد عبد المنعم الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    138080 قيد فى 02-05-1995 برقم ايداع    

3127 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتحاح الفرع الكائن 

فى / برج رواد المالكى ك 16 طريق اسكندريه مطروح -الهانوفيل -العجمى -الدخيله اودع برقم 4388 فى 

2022/5/22 برقم قيد 138080 دائم السكندريه

28 - احمد كامل حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    195485 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    6826 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / برج الصدقاء 

اول شارع الترعة بجوار مدينة فيكتوريا - قسم الرمل

29 - محمد السيد علي عطا الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم    203612 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

7970 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / قريه 

الحريه - مزرعه شدوان بجوار مزرعه مريوط الزراعيه - قسم العامريه

30 - السيد احمد عبد القادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    188832 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    

922 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 

الكابلت نجع عبدالرواف خلف مصنع النجار

31 - كريم صلح الدين حسن السيد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    195348 قيد فى 06-07-2015 برقم 

ايداع    5838 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

34 شارع الملك شاه - القبارى - قسم مينا البصل

32 - عصام فرج ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    153242 قيد فى 08-02-2000 برقم ايداع    974 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بأفتتاح الفرع الكائن بمحافظه 

القاهره/ مدينه نصر-بالعقار رقم 6 شارع محمد غنيمى هلل -المنطقه السادسه -مكتب اودع برقم 9931 فى 

2022/5/25 وقيد برقم 434615

33 - مروه عبد الرحمن كريم الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    190186 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع    

7249 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 14 شارع 

الجلء فيكتوريا-مكتب )403( الدور الرابع -المنتزه-السكندريه

34 - الهليه لتوريد الكرتون والبلستيك - هانى تامر جندى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    201914 قيد فى 

13-05-2019 برقم ايداع    4275 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى / زاوية عبد القادر قبلى الترعة بحرى السكة الحديد - قسم العامرية

35 - احمد بسيوني محمد مصطفي فريج تاجر فرد سبق قيده برقم    202822 قيد فى 24-02-2020 برقم 

ايداع    1627 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع 

الكائن /42  شارع الحجارى -قسم الجمرك اودع برقم 4517 فى 2022/5/25 وقيد برقم 202822 دائم 

اسكندريه

36 - صباح احمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    146173 قيد فى 12-02-1998 برقم ايداع    950 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل 2 مدينه 

مبارك عماره 142 - زاويه عبد القادر العامريه - السكندريه

37 - محمد احمد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    192682 قيد فى 24-12-2013 برقم ايداع    

9316 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 58 شارع سوتر - الزريطه 

- قسم باب شرق

38 - جابر مرسي حافظ مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    168864 قيد فى 03-08-2005 برقم ايداع    

6184 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 54 نهايه 

شارع الجيش من شارع 45 العصافره قبلى - محل)1( بالدور الرضى-المنتزه السكندريه
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39 - عادل محمود احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    185891 قيد فى 12-08-2010 برقم ايداع    

7843 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

فى / 5 شارع تنظيم زاويه القلعى متفرع من شارع النصر- قسم المنشيه & المودع برقم 4599 فى 2022/5/29 

المقيد برقم تابع 185891

40 - رشا محمد حلمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    190247 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    7477 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن فى 6 

شارع ناصية الهلتون غرفة من شقة بالدور الول علوى - قسم سيدى جابر & المودع برقم 4594 فى 

2022/5/29 برقم قيد تابع 190247 دائم السكندرية

41 - محمد سعيد ابراهيم خيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    201027 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع    

8920 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح / 

شقه رقم )7( الدور التالت علوى بالعقار رقم )60( ش البيطاش الرئيسى امام بنك الهلى - البيطاش-العجمى-قسم 

الدخيله

42 - السيد حسن احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    203436 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

6514 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل راس المال الرئيسى 

الخر الى خمسون الف جنيها فقط لغير

43 - امنيه احمد حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    173655 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع    1785 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن / مقر 

اداري بالشقه رقم 302 بالعقار ) 5 د ( شارع محمد صبري - سان سيفانو -قسم الرمل اودع برقم 4682 في 

2022/5/30

44 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر / 

30  شارع 25 السكان الصناعي - طوسون قسم المنتزه ونشاطه اداره صيليات وراسماله 10000 عشره الف 

جنيها لغير اعتبارا من 2020/12/7 اودع برقم 4638 في 2022/5/30 وقيد برقم 175524 دائم اسكندريه

45 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الرئيسى الخر 

/ 5109 شارع الحرمين - المندرة القبلية - قسم المنتزة و نشاطة / ادارة صيدليات و راس ماله / 10000 عشرة 

الف جنيها ل غير اعتبارا من 2021/7/1 اودع برقم 4644 فى 2022/5/30 و قيد برقم قيد تابع 175524 

دائم السكندرية

46 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر 

)2( /8 توت عنخ امون -سموحه -قسم سيدى جابر ونشاطه / اداره صيدليات & راس ماله / 10000 عشره 

الف جنيها ل غير اعتبارا من 2021/1/1 اودع برقم 4640 فى 2022/5/30 وقيد برقم 175524 دائم 

السكندريه

47 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الرئيسى الخر 

بالعنوان / 20 شارع مستجد من خالد بن الوليد خلف ابراج امون - ميامى قسم المنتزه ونشاطه / اداره صيدليات 

وراس ماله / 10000 عشره الف جنيها ل غير اعتبارا من 2021/11/1 اودع برقم 4650 فى 2022/5/30 

وقيد برقم 175524 دائم السكندريه

48 - محمد خميس احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    202851 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    

1959 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل النشاط الرئيسى الخر 

الى / سوبر ماركت وتعديل العنوان الرئيسى الخر الى/ شارع الحى امام صيدليه ماهر البيطاش-الدخيله

49 - محمد خميس احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    202851 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل النشاط الرئيسى الخر 

الى / شارع الجى امام صيدليه ماهر البيطاش - الدخيله
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50 - محمود محمد صبرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    173697 قيد فى 26-02-2007 برقم ايداع    

1690 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسي اخر كائن / 2 

شارع محمد بكر حوض الزهور - بولق - محافظة القاهرة و راس ماله / عشرة الف جنية و نشاطه / تجارة و 

تشغيل معادن

51 - احمد سمير على محمد احمد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم    188499 قيد فى 08-12-2011 برقم 

ايداع    8867 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

8 شارع عبد الحميد العبادي - ستانلى
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النشاط

1 - ربيع حسن حمودة احمد جادو تاجر فرد سبق قيده برقم  181178 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    

2576وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ عطاره

2 - تعديل السم التجاري ليصبح / ياسر عبدالفتاح عبدالعال محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  153577 قيد فى 

12-03-2000 برقم ايداع    2143وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / 

عموم التصدير

3 - منصور جمعه خميس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  167394 قيد فى 06-02-2005 برقم ايداع    891

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة السيارات

4 - اسلم على تخليص جمركى - اسلم علي عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198508 قيد فى 

29-05-2017 برقم ايداع    5247وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط الي / 

نقل حاويات الغير عن طريق الغير بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحي

5 - على السيد محمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  202542 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    

9913وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع و صيانة معدات كهربائية و 

بحرية

6 - وائل محمد خيري محمد علي ابومندور تاجر فرد سبق قيده برقم  203383 قيد فى 30-09-2020 برقم 

ايداع    6131وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير وتوريدات عامه

7 - هشام عبدالرحمن للنقل - هشام عبد الرحمن عبد الجواد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  204623 قيد فى 

01-11-2021 برقم ايداع    8618وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / 

توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

8 - تعديل السم التجارى / مرسى لتجاره العلف والستيراد والتصدير - عيد محمد مرسى مسعود تاجر فرد 

سبق قيده برقم  157779 قيد فى 30-07-2001 برقم ايداع    5901وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير فيماعدا المجموعه 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19

9 - ثروت كمال احمد احمد عيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم  203909 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع    

2064وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خدمات نظافه )دون توريد العماله 

والترنت والكمبيوتر ومستلزماته(

10 - حسن عبد اللطيف محمد توتو تاجر فرد سبق قيده برقم  160039 قيد فى 15-05-2002 برقم ايداع    

3603وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / التصدير فقط

11 - محمود صبحي محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  199886 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع    

369وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع لحوم

12 - تعديل السم التجارى الى / مختار للمقاولت العموميه والتوريدات / )عمر مختار خميس عبدالرازق( تاجر 

فرد سبق قيده برقم  203301 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    5595وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه وتوريدات )فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته

13 - احمد زكي محمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  181288 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    3036

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع اجهزه منزليه بالعموله فقط

14 - شريف غيث جمعة حميدة تاجر فرد سبق قيده برقم  181984 قيد فى 31-05-2009 برقم ايداع    5741

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت انشاء و هدم و اصلح 

اساسات

15 - نشأت محمد ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  184623 قيد فى 31-03-2010 برقم ايداع    

3245وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / صيانه اجهزه كهربائيه فقط )

ماعدا مستلزمات الكميوتر (

16 - علء حسن حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  186040 قيد فى 06-09-2010 برقم ايداع    8402

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير
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17 - فادى بشرى راغب رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  186448 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    

10270وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توزيع وتجاره مواد غذائيه

18 - احمد حسن عبد الحميد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  192005 قيد فى 09-07-2013 برقم ايداع    

5259وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصدير

19 - احمد السيد عبد الراضى السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  193471 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع    

4302وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد و التصدير ليقتصر النشاط 

على توريد خضار و فاكهة بالتجزئة

20 - وائل محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  195127 قيد فى 19-05-2015 برقم ايداع    4476

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير )فيما عدا 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (

21 - عبد القادر احمد السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  172595 قيد فى 01-11-2006 برقم ايداع    

9424وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وتجاره السماك المجمده 

والطازجه بالجمله

22 - كرم مصطفي فايز محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  203481 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

6865وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع قطع غيار سيارات

23 - نيفين محمد صبحى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  143752 قيد فى 31-05-1997 برقم ايداع    4370

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير

24 - تعديل السم التجاري الى النسر لتجاره السيارات والرحلت محفوظ احمد ابراهيم احمد النسر تاجر فرد سبق 

قيده برقم  176117 قيد فى 04-10-2007 برقم ايداع    9695وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت وتجاره سيارات دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحي

25 - محمد السيد علي عطا الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  203612 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

7970وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / حظيره مواشى تسمين وحلبه

26 - السيد احمد عبد القادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188832 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    922

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريدات للرمان بلى وقطع غيار 

السيارات وعدد يدويه وهندسيه و قطع غيار معدات ثقيله وخراطيم هيدروليك ومستلزماتها وخامات حديد ونحاس 

وزهر والومنيوم واستانلس ستيل وتوريد لوازم المصنع

27 - تعدل السم التجارى ليصبح احمد عبد ا محمود نانه للستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  

122559 قيد فى 11-01-1988 برقم ايداع    257وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط / استيراد سيارات بغرض التجار

28 - عصام احمد ابو شامه تاجر فرد سبق قيده برقم  150113 قيد فى 06-03-1999 برقم ايداع    1883وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بقاله عامع والبان

29 - احمد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  156159 قيد فى 17-01-2001 برقم ايداع    456وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عموم الستيراد

30 - حسين كمال الدين ابراهيم كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  179997 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع    

10000وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / استيراد و تصدير ) فيما عدا الفقرة 

36 من المجموعة 6 و المجموعة 19 (

31 - مروه عبد الرحمن كريم الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  190186 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع    

7249وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ملبس جاهزه

32 - وليد محمد السيد ابو القاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  198055 قيد فى 08-03-2017 برقم ايداع    

2246وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع محمول

33 - الحسينى فارس غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  143637 قيد فى 19-05-1997 برقم ايداع    3945

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تخليص جمركى و الستيراد ) ماعدا 

المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 ( اعتبارا من 2022/5/19 طبقا للبطاقة الضريبية

34 - صباح احمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  146173 قيد فى 12-02-1998 برقم ايداع    950وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه (
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35 - محمد فتحى محمد حسين قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  177938 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع    

3218وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره زيوت وشحومات للنقل

36 - محمد احمد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  192682 قيد فى 24-12-2013 برقم ايداع    

9316وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط للرئيسى / اداره الجراجات

37 - ياسر احمد الطاهر عليان علي تاجر فرد سبق قيده برقم  204987 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

1851وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الخردوات

38 - رشا محمد حلمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  190247 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    7477

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد

39 - احمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  159910 قيد فى 30-04-2002 برقم ايداع    3211

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشساط الى / تجارة الثلجات و السخانات و 

الغسالت

40 - محمد خميس احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  202851 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    8518

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسى الخر الى / سوبر ماركت

41 - تعديل السم التجاري الي / هشام للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  138654 قيد فى 08-08-1995 برقم 

ايداع    5478وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط / الستيراد

42 - احمد سمير على محمد احمد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  188499 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    

8867وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ سوبر ماركت

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153577 وتم ايداعه بتاريخ   

12-03-2000  برقم ايداع 2,143.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / ياسر عبدالفتاح عبدالعال محمود

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153577 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-03-2000  برقم ايداع 2,143.000 الى : اضافة السمة الجارية / طيبة للتصدير

3 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163292 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2003  برقم ايداع 6,390.000 الى : اضافة السمة التجارية / المتحدة لتشغيل المعادن

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186270 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2021  برقم ايداع 26.000 الى : تعديل السمه التجاريه  / برينجى لقطع غيار السيارات

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188935 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2012  برقم ايداع 1,469.000 الى : اضافة السمة التجارية / فوول كول

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205004 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2022  برقم ايداع 2,056.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / اكسبريس للمقاولت 

العموميه

7 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205113 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 3,252.000 الى : اضافه السمه التجاريه / تارجت للمقاولت

8 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205170 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2022  برقم ايداع 3,788.000 الى : اضافة السمة التجارية / نون للتعليم عن بعد ) اون لين 

)

9 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191901 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-06-2013  برقم ايداع 4,778.000 الى : الغاء السمه التجاريه

10 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157779 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-07-2001  برقم ايداع 5,901.000 الى : تعديل السم التجارى / مرسى لتجاره العلف 

والستيراد والتصدير - عيد محمد مرسى مسعود

11 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188210 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2011  برقم ايداع 7,452.000 الى : تعديل السم التجاري الي / عبد العال للستيراد 

والتصدير - محمد مجدي محمد محمد عبد العال

12 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203131 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2020  برقم ايداع 4,457.000 الى : اضافه السمه التجاريه / ايه ام اس A.M.S للتصدير

13 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188210 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2011  برقم ايداع 7,452.000 الى : تعديل السم التجارى/ محمد مجدى محمد محمد 

عبدالعال

14 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188210 وتم ايداعه 

grand  Auto بتاريخ   09-10-2011  برقم ايداع 7,452.000 الى : اضافه السمه التجاريه / جراند اوتو

15 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   160039 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2002  برقم ايداع 3,603.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / التوتو للتصدير

16 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199886 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-01-2018  برقم ايداع 369.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مستر بوتشر لبيع اللحوم

17 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   203301 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2020  برقم ايداع 5,595.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مختار للمقاولت العموميه 

والتوريدات / )عمر مختار خميس عبدالرازق(

18 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186040 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2010  برقم ايداع 8,402.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الفهد لعموم الستيراد 

والتصدير
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19 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186448 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2010  برقم ايداع 10,270.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المصريه لتجاره المواد 

الغذائيه

20 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201552 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2019  برقم ايداع 1,040.000 الى : اضافة السمة التجارية / بلى ستيشن كاس الملك كافية

21 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176117 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2007  برقم ايداع 9,695.000 الى : تعديل السم التجاري الى النسر لتجاره السيارات 

والرحلت محفوظ احمد ابراهيم احمد النسر

22 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177263 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-02-2008  برقم ايداع 940.000 الى : اضافه السم التجارى مكتب شعبان طه لنقل بضائع 

بسيارات الغير نظير عموله وعموم الستيراد والتصدير 0 شعبان طه احمد محمد عمار

23 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113917 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-05-1984  برقم ايداع 3,295.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  صيدليه هلل

24 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   190186 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2012  برقم ايداع 7,249.000 الى : تانجو Tango للملبس الجاهزه

25 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   189553 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2012  برقم ايداع 4,389.000 الى : تعديل السمة التجارية الي بن فكاكيس

26 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138654 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-1995  برقم ايداع 5,478.000 الى : تعديل السم التجاري الي / هشام للتصدير

الشخاص

1 - مصطفى محمد السيد يوسف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   94881 وتم ايداعه بتاريخ  1979-09-27 

برقم ايداع    5937تم التأشير فى تاريخ   27-09-1979   بــ  

2 - محمد ياقوت انور ياقوت  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   131970 وتم ايداعه بتاريخ  07-11-1991 برقم 

ايداع    7451تم التأشير فى تاريخ   07-11-1991   بــ  تعيين السيد / محمد ياقوت انور ياقوت وكيل مفوضا

3 - الكساندروس نيقول جاك كاسيماتس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   109238 وتم ايداعه بتاريخ  

18-10-1983 برقم ايداع    7545تم التأشير فى تاريخ   02-04-2005   بــ  تعيين السيد / الكساندروس 

نيقول جاك كاسيماتس ويحمل رقم قومى 285122702200831 وكيل ومفوضا

4 - منى السعيد احمد عبده الموافى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   203436 وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-18 

برقم ايداع    6514تم التأشير فى تاريخ   18-10-2020   بــ  تعيين السيده / منى السعيد احمد عبده الموافى -

كوكيل مفوض بالسجل التجارى

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - يعدل اسم الشركة الى محمد جابر سعد الدين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    172357 قيدت فى 

26-09-2006 برقم ايداع   9534 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - يعدل اسم الشركة الى محمد جابر سعد الدين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    172357 قيدت فى 

26-09-2006 برقم ايداع   9534 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل بسبب بموجب عقد 

فسخ شركه توصيه بسيطه مؤرخ فى 2020/12/28 ثابت التاريخ برقم 3027 ا لسنه 2020/12/31 توثيق 

السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - جمال عبدالوهاب عبدالحليم مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166787 قيدت فى 

11-07-2017 برقم ايداع   6488 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    166787 قيدت فى 11-07-2017 برقم ايداع   6488 وفى تاريخ  

09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

5 - جمال عبدالوهاب عبدالحليم مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166787 قيدت فى 

07-11-2004 برقم ايداع   9107 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

6 - جمال عبدالوهاب عبدالحليم مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166787 قيدت فى 

07-11-2004 برقم ايداع   9107 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب بموجب 

عقد فسخ شركه توصيه بسيطه مؤرخ فى 2018/6/20 ومصدق على توقيعاته برقم 3867 ا لسنه 2018 توثيق 

الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

7 - شركه احمد عبدا احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    135955 قيدت فى 07-03-1994 برقم ايداع   

1707 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

8 - شركه احمد عبدا احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    135955 قيدت فى 07-03-1994 برقم ايداع   

1707 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - مطبعه الرياده احمد خميس وشريكه فتحى النعسان   شركة سبق قيدها برقم    155052 قيدت فى 

27-08-2000 برقم ايداع   7075 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

10 - مطبعه الرياده احمد خميس وشريكه فتحى النعسان   شركة سبق قيدها برقم    155052 قيدت فى 

27-08-2000 برقم ايداع   7075 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه  

وتصفيتها نهائيا

11 - عونى رمزى ارمانيوس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    153113 قيدت فى 25-01-2000 برقم 

ايداع   488 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

12 - عونى رمزى ارمانيوس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    153113 قيدت فى 25-01-2000 برقم 

ايداع   488 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

13 - يعدل السم التجارى ليصبح ) الشركه الدوليه للتوريدات الصناعيه - ورثه نجاح حلوه -غسان نجاح حلوه 

وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    132095 قيدت فى 02-12-1991 برقم ايداع   8063 وفى تاريخ  

18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

14 - يعدل السم التجارى ليصبح ) الشركه الدوليه للتوريدات الصناعيه - ورثه نجاح حلوه -غسان نجاح حلوه 

وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    132095 قيدت فى 02-12-1991 برقم ايداع   8063 وفى تاريخ  

18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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15 - ايهاب وميلد   شركة سبق قيدها برقم    190261 قيدت فى 19-09-2012 برقم ايداع   7533 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر فى 

2022/3/22 ثابت التاريخ برقم 1391ش لسنة 2022 توثيق محرم بك النموذجى تم فسخ الشركة و تصفيتها 

نهائيا

16 - ايهاب وميلد   شركة سبق قيدها برقم    190261 قيدت فى 19-09-2012 برقم ايداع   7533 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمرمحو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - ابراهيم الشلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    199873 قيدت فى 10-01-2018 برقم ايداع   289 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

18 - ابراهيم الشلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    199873 قيدت فى 10-01-2018 برقم ايداع   289 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة 

ملخص و مشهر عنه برقم 80 لسنة 2022توثيق محكمة غرب اسكندرية تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

19 - شركه ديمتر يوس فنج تشوان تشين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    146401 قيدت فى 

07-03-1998 برقم ايداع   1715 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه ثابت التاريخ برقم 534 ا لسنه 2021 توثيق 

السكندريه النموذجى

20 - شركه ديمتر يوس فنج تشوان تشين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    146401 قيدت فى 

07-03-1998 برقم ايداع   1715 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

21 - وليداي- محمد كريم سعيد عبدالوهاب الفيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    137685 قيدت فى 

21-02-1995 برقم ايداع   1252 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

22 - وليداي- محمد كريم سعيد عبدالوهاب الفيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    137685 قيدت فى 

21-02-1995 برقم ايداع   1252 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركة توصيه بسيطه ملخصه مسجل ومشهر عنه برقم500بتاريخ2022/5/12م مكتب توثيق محكمة اسكندريه تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

23 - احمد حسان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    205180 قيدت فى 28-04-2022 برقم ايداع   3857 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد 

فسخ شركه توصيه بسيطه محرر في 2022/3/1 وملخصه مسجل ومشهر عنه برقم 105 لسنه 25022 شركات 

غرب اسكندريه

24 - شركه الضواء للدوات الصحيه عبدالرازق ابراهيم عبدالرحمن وعبدالقادر ابراهيم عبدالرحمن   شركة 

سبق قيدها برقم    152889 قيدت فى 22-12-1999 برقم ايداع   11330 وفى تاريخ  24-05-2022   تم 

محو - شطب السجل شطب بسبب بموجب عقد فسخ شركة تضامن ثابت التاريخ برقم 1790لسنة 2022 توثيق 

الدخيلة تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

25 - شركه الضواء للدوات الصحيه عبدالرازق ابراهيم عبدالرحمن وعبدالقادر ابراهيم عبدالرحمن   شركة 

سبق قيدها برقم    152889 قيدت فى 22-12-1999 برقم ايداع   11330 وفى تاريخ  24-05-2022   تم 

محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

26 - على أنور على عبد السلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    191669 قيدت فى 28-04-2013 برقم 

ايداع   3502 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب بموجب عقد فسخ شركة 

تضامن مصدق على توقيعاته برقم 500غ لسنة 2022 مكتب توثيق الدخيلة تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

27 - على أنور على عبد السلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    191669 قيدت فى 28-04-2013 برقم 

ايداع   3502 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و 

تصفيتها نهائيا
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28 - شركه جدوى لتداول الوراق الماليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    199615 قيدت فى 2017-11-07 

برقم ايداع   11289 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الموافقة على 

الغلق النهائي لفرع السكندريه فرع تنفيذي الكائن مقره بالعنوان 29شارع النبي دانيال-الدور الثالث-شقه 

رقم307-قسم العطارين-السكندريه

29 - هيثم محمد نبيل محمد عزمى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    200789 قيدت فى 2018-07-26 

برقم ايداع   7069 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

30 - هيثم محمد نبيل محمد عزمى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    200789 قيدت فى 2018-07-26 

برقم ايداع   7069 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بموجب عقد فسخ شركه توصيه 

بسيطه ماخصه ومشهر عنه برقم 159 لسنه 2021/2/4 محكمه شرق اسكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

31 - مصطفى زكريا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    181919 قيدت فى 25-05-2009 برقم ايداع   

5505 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

32 - مصطفى زكريا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    181919 قيدت فى 25-05-2009 برقم ايداع   

5505 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه 

محرر في 2022/3/31 ومصدق علي توقيعاته برقم 793م لسنه 2022 توثيق محرم بك تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

33 - تعديل السم التجاري ليصبح  مطبعة النهضة ) ورثة جورج اديب جرجس عنهم عماد جورج اديب و شركاه 

(   شركة سبق قيدها برقم    188939 قيدت فى 16-02-2012 برقم ايداع   1482 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

34 - تعديل السم التجاري ليصبح  مطبعة النهضة ) ورثة جورج اديب جرجس عنهم عماد جورج اديب و شركاه 

(   شركة سبق قيدها برقم    188939 قيدت فى 16-02-2012 برقم ايداع   1482 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق على توقيعاته برقم 236 

ت لسنه 2022 مكتب توثيق اسكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - اسم الشركه : سوليمارو للسياحه - شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها برقم     

98621 قيدت فى 20-11-1980 برقم ايداع    7555وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  20,000,000.000

2 - شركة العامرية لتكرير البترول شركة سبق قيدها برقم     112480 قيدت فى 01-11-1984 برقم ايداع    

7738وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,074,613.000

3 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / احمد عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     200116 قيدت فى 

22-02-2018 برقم ايداع    1976وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

4 - عدل السم التجارى للشركه ليصبح  محمود محمد مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54345 قيدت 

فى 25-07-1959 برقم ايداع    1418وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

48,600,000.000

5 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح  اشرف احمد محمد عبد العزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

57729 قيدت فى 31-07-1961 برقم ايداع    6954وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000.000

6 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح  اشرف احمد محمد عبد العزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

57729 قيدت فى 31-07-1961 برقم ايداع    6954وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  50,000.000

7 - جورجيوس القمص لوقا جاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     76777 قيدت فى 27-11-1972 برقم ايداع    

4065وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

8 - احمد عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     171113 قيدت فى 31-05-2006 برقم ايداع    

4456وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,000.000
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العناوين

1 - اسم الشركه : سوليمارو للسياحه - شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها 

برقم     98621 قيدت فى 20-11-1980 برقم ايداع    7555وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية 13 شارع ابراهيم حلمي - رشدي - قسم الرمل - السكندريه

2 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / احمد عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     200116 قيدت فى 

22-02-2018 برقم ايداع    1976وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل المركز العام ليصبح المحل الكائن / شارع السلم - ابيس العاشره - مح رم بك

3 - شركة المصاعد اوتيس بمصر شركة سبق قيدها برقم     205156 قيدت فى 19-07-2005 برقم ايداع    

1000002وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية نقل فرع الشركه الكانن فى 

/ 1 شارع حسين حجازى -العطارين السكندريه ليصبح بالعنوان الكانن فى شارع مدرسه الرياده كومباوند حدائق 

السرايا -شقه 4 -عماره q-سموحه-السكندريه
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النشاط

1 - اسم الشركه : سوليمارو للسياحه - شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها برقم     

98621 قيدت فى 20-11-1980 برقم ايداع    7555 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

1-مباشره النشاط السياحي وفقا لحكام الفقره الثانيه من الماده الولي من القانون رقم 38 لسنه 1977 والصادر 

بتنظيم شركات السياحه وبيع وصرف تذاكر السفر- تيسير ونقل المتعه وحجز الماكن علي وسائل النقل المختلفه 

وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والملحه وشركات النقل الخري  2- تنظيم رحلت سياحيه جماعيه وفرديه 

داخل مصر وخارجها وفقا لبرامج معينه وتنفيذ كل ما يتصل به من نقل واقامه وما يلحق به من خدمات

2 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / احمد عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     200116 قيدت فى 

22-02-2018 برقم ايداع    1976 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / تعبئه 

وتغليف المواد الغذائيه وتعبئه ملح الطعام وتعبئه زيوت الطعام والتوريدات الغذائيه

3 - بلل اكرم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     197799 قيدت فى 11-01-2017 برقم ايداع    376 وفى 

تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / مقاولت هندسيه وميكانيكيه وتوريد وتركيب 

المعدات الهندسيه وصيانتها واعمال الختبارات والمعايرات والتقييم والتاهيل وجميع اعمال الفحص والتفتيش 

والمعاينات والتقيم وتصنيع المعدات والماكينات والجهزه الهندسيه وتمثيل الشركات الجنبيه والمحليه والتوكيلت 

التجاريه الجنبيه والمحليه وتخطيط واداره المشروعات وعموم الستيراد والتصدير وكذلك اعمال مقاولت توريد 

وتركيب وصيانات معدات الطاقه الشمسيه واعمال القياسات البيئيه والستشارات فى مجالت الطاقه المختلفه والبيئه 

وكذلك اعمال المقاولت العامه والنشاءات وكذلك العمال الكهرميكانيكيه واجهزه التبريد والتكيف وتوريداتها 

وصيانتها وتخطيط وانشاء نظم الطاقه للمصانع واصدار اعمال القياسات المختلفه واصدار الشهادات واعمال 

الهندسه المعماريه والنشائيه وتوريد مواد البناء وتجهيزات الفنادق والقرى السياحيه

4 - تعديل السم تجاري ليصبح  خالد ابراهيم عبدالحميد البهتيمى واخيه وليد شركة سبق قيدها برقم     106450 

قيدت فى 06-01-1983 برقم ايداع    163 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط/ 

اعمال الخدمات والغاء نشاط اعمال التسويق والغاء نشاط مقاولت النقل عن طريق سيارات الغير والغاء نشاط 

عموم الستيراد والتصدير

5 - تعديل السم تجاري ليصبح  خالد ابراهيم عبدالحميد البهتيمى واخيه وليد شركة سبق قيدها برقم     106450 

قيدت فى 06-01-1983 برقم ايداع    163 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط/ 

اعمال الخدمات والغاء نشاط اعمال التسويق والغاء نشاط مقاولت النقل عن طريق سيارات الغير والغاء نشاط 

عموم الستيراد والتصدير

6 - تعدل الى شركه البلستيك العالميه )شركه مساهمه مصريه( شركة سبق قيدها برقم     101675 قيدت فى 

29-08-1981 برقم ايداع    5941 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يكون مركز اداره 

الشركه الرئيسى وموقع ممارسه النشاط الصناعي : قطعه رقم 29&30 -بلوك 13 جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه 

- مدينه برج العرب الجديده - السكندريه وتقع المسؤليه كامله علي عاتق الشركه في الحصول علي تراخيص 

مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلي الخص الحصول علي موافقه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه في حاله اقامه 

المشروع داخل او خارج المناطق الصناعيه دون ادنى مسؤليه علي الهيئه العامه للستشمار والمناطق الحره في 

هذا الشان .                                                                                                                             

ويكون مكان وموقع ممارسه باقى النشطه في : جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 356 لسنه 2008 مع مراعا القانون 

14 لسنه 2012 بشان التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء ويجوز لمجلس الداره ان ينشىء لها فروعا او 

مكاتب او توكيلت في جمهوريه مصر العربيه او في الخارج فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه 

مسبقا علي فتح فروع فيها
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7 - تعديل اسم الجمعيه ليصبح  الجمعيه التعاونية النتاجية للنشاءات والعمار )ليدس( شركة سبق قيدها برقم     

138611 قيدت فى 31-07-1995 برقم ايداع    5299 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافة نشاط / توريدات عمومية فى حدود اغراض الجمعية

 HOTIAC8 - شركه المعموره للتعميروالتنميه السياحيه شركه مساهمه تابعه للشركه القابضه للسياحه والسينما

متمعتة بالجنسية المصرية شركة سبق قيدها برقم     82744 قيدت فى 02-11-1974 برقم ايداع    5747 وفى 

تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الماده )4( : غرض الشركه / اقتناء الراضى الصالحه 

للبناء والتعمير وبخاصه فى المناطق السكنيه والسياحيه   والقيام باعمال التقسيم وتزويدها بالمرافق والخدمات 

اللزمه لها والتصرف فيها بالبيع   والقيام باعمال انشاء المساكن وتمليكها   واقامه النشاءات السياحيه واستغللها 

وادارتها   وللشركه ان تزاول جميع العمليات الماليه والعقاريه والتجاريه والصناعيه  المتصله بهذا الغرض   تاجير 

واستئجار الراضى الزراعيه لكافه الغراض الزراعيه واستصلح واستزراع الراضى بغرض الستغلل او 

التاجير او البيع   ممارسه النشاط الجتماعى والثقافى والرياضى من خلل نادى الشركه المشهر بقرار مديريه 

الشباب والرياضه وبما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنه 2017 بشأن النشاط الرياضى بالشركات والمصانع   

وللشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات او الجمعيات او شركات قطاع العام او شركات قطاع العمال 

العام او البنوك العامه او شركات القطاع الخاص فى الستثمارات الخاصه  بكافه انشطه الشركه ول يجوز للشركه 

المساهمه فى انشاء شركات او المشاركه فيها ال بموافقه الجمعيه العامه للشركه

9 - شركة كمال ادوار فريد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     158377 قيدت فى 26-09-2001 برقم ايداع    

8887 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط المطاعم وتجهبز وبيع الماكولت 

والمياه الغازيه

10 - احمد عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     171113 قيدت فى 31-05-2006 برقم ايداع    

4456 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / فرن نصف ألى الى مطور

11 - تعديل السم التجاري ليصبح / شركه محمد محمود احمد السيد المنزلوي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

130020 قيدت فى 04-10-1990 برقم ايداع    6279 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

حذف نشاط التخليص الجمركى وتعديل الغرض ليصبح عموم التصدير والتوكيلت التجاريه

الكيان القانونى

1 - اسم الشركه : سوليمارو للسياحه - شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها برقم     

98621 قيدت فى 20-11-1980 برقم ايداع    7555 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة مساهمة

2 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / احمد عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     200116 قيدت فى 

22-02-2018 برقم ايداع    1976 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - يعدل السم التجارى ليصبح  اليكس بورت جى للتخليص الجمركى والتصدير - ابراهيم عبدالمنعم عبدالعال 

وشركاه شركة سبق قيدها برقم     196282 قيدت فى 15-02-2016 برقم ايداع    1383 وفى تاريخ  

29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98621   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-11-1980 برقم ايداع    7555 الى   اسم الشركه : سوليمارو للسياحه - شركه مساهمه 

مصريه وفقا لحكام القانون المصري

2 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176010   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2007 برقم ايداع    9389 الى   تعديل السم التجارى للشركة الى / احمد محمد مرسى 

على و شريكه

3 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200116   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2018 برقم ايداع    1976 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / احمد عادل 

وشريكه

4 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57729   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-07-1961 برقم ايداع    6954 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح  اشرف احمد محمد 

عبد العزيز وشريكه
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الشخاص

1 - احمد محمد احمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  

2 - مصطفى احمــد صلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  مجلس الداره اصبح على الشكل 

التالى1- مصطفي احمد مصطفي صلح )عضو مجلس اداره ( 2- مصطفي محمد نجاتي عثمان ) عضو مجلس 

اداره ( 3- احمد محمد احمد عفيفي )عضو مجلس اداره ( علي ان يقوم مجلس الداره بتوزيع الصلحيات 

والختصاصات فيما بينهم

3 - مصطفى محمد نجاتى عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  

4 - مصطفى محمد نجاتى عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  

5 - احمد محمد احمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  

6 - مصطفى احمــد صلح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117371   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1986 برقم ايداع   5011 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1986  بــ :  تشكيل مجلس الداره علي النحو 

التالى 1- المهندس / مصطفي احمد مصطفي صلح )رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب (2- الستاذ/ 

مصطفي محمد نجاتي عثمان )عضو مجلس الداره ( 3- الستاذ/ احمد محمد احمد عفيفى ) عضو مجلس الداره 

( //علي ان تكون كافه الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري تكون ساريه لرئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب وتجديد تفويض رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب للشركه فى التوقيع عن الشركه منفردا امام جميع 

الجهات الحكوميه والداريه والقطاع العام والخاص والشركات والفراد وشراء وبيع الراضى والقضاء وبيع 

الوحدات السكنيه والعقارات وشراء وبيع السيارات ومعدات البناء والتوقيع عن الشركه امام مصلحه المساحه 

والشهر العقاري والحياء واداره المرور وهيئه الكهرباء وهيئه المياه ومصلحه الشهر العقاري بالبيع والشراء 

والرهن وتمثيل الشركه امام المحاكم القضائيه وتوكيل الغير

7 - باسم محمد فاضل عثمان سلطان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    129600   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-07-1990 برقم ايداع   4353 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1990  بــ :  جديد تعيين 

مجلس الداره علي الوجه التالى : 1-الستاذ/ باسم محمد فاضل عثمان سلطان )رئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب ( 2- الستاذ/ حازم محمد فاضل عثمان سلطان )عضو مجلس الداره ( 3- الستاذ /محمد فاضل عثمان 

سلطان )عضو مجلس الداره ( علي ان يكون اختصاصات مجلس الداره كالتالى : لرئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب السيد /باسم محمد فاضل عثمان سلطان وعضو مجلس الداره السيد/ حازم محمد فاضل عثمان سلطان 

منفردين حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص والبنوك 

ولهم حق التوقيع علي عقود البيع والشراء البتدائيه والنهائيه باسم الشركه  وكذلك لهم حق بيع اصول الشركه 

والتوقيع علي العقود الخاصه بها باسم الشركه ولهم حق الرهن وعلي الخصوص لهم حق القتراض والرهن من 

البنك الهلي المصري بضمان رهن المقومات الماديه والمعنويه للشركه وكذلك لهم الحق البيع للبنك الهلي 

المصري وكذلك لهم حق اصدار الشيكات للغير وتحصيلها باسم الشركه وعلي العموم لهم كافه السلطات لداره 

الشركه وتوكيل من ينوب عنهم في القيام بكافه الجراءات السابقه امام اى جهه حكوميه

Page 34 of 64 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

8 - ناصر عبدالعزيز احمد البرادعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130626   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  قبول تغير كل من الستاذ محمد 

عادل عبدالمجيد عمر يس والستاذ/ يوسف يوسف الهياتمى والستاذ/احمد احمد عبدالعاطى اعضاء مجلس الداره 

الممثلين عن بنك فيصل السلمى المصرى بناءا على الخطاب الوارد من بنك فيصل السلمى المصرى  وقبول 

تعيين كل من الستاذ / ناصر عبدالعزيز احمد البردعى والستاذ/ مؤمن محمد عبدالعزيز بدل منهم اعضاء مجلس 

اداره ممثلين عن بنك فيصل السلمى المصرى وقد اقر كل منهما سيادتهما هذا الجتماع وسوف يوافينا بنك 

فيصل السلمى بمثله الثالث فى وقت لحق

9 - مصطفى اسماعيل حسن محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130626   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  وافق المجلس بالجماع على 

اختيار السيد الستاذ / مصطفى اسماعيل حسن محمد عضو مجلس الداره ممثل شركه فيصل للستثمارات الماليه 

لشغل منصب رئيس مجلس الداره على ان يكون له كافه صلحيات رئيس مجلس الداره السابق منحها له بموجب 

الجمعيه العامه العاديه المنعقده فى 2021/4/10 وذلك لتيسير اعمال الشركه خلل الفتره القادمه لحين انعقاد 

الجمعيه العاديه وقد قبل سيادته ترشيحه رئيس لمجلس الداره ليصبح مجلس الداره كالتى : 1- الستاذ مصطفى 

اسماعيل حسن رئيس مجلس اداره ممثل عن شركه فيصل للستثمارات الماليه 2- الستاذ محمد كمال ابو العل 

محمد عضو مجلس اداره ممثل عن شركه فيصل للستثمارات الماليه 3-الستاذ ناصر عبدالعزيز احمد البرادعى 

عضو مجلس اداره ممثل عن بنك فيصل السلمى المصرى 4- الستاذ مؤمن محمد عبدالعزيز محمد عضو 

مجلس اداره ممثل عن بنك فيصل السلمى المصرى 5-الستاذ محمد اسماعيل رفعت شاش عضو مجلس اداره 

من ذوى الخبره على ان يتم العرض على اول جمعيه عامه عاديه ستنعقد بعد هذا الجتماع مباشره

10 - محمد اسماعيل محمد رفعت شاش  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    130626   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  

11 - محمد كمال ابو العل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130626   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  ممثل لشركه فيصل للستثمارات 

الماليه

12 - مؤمن محمد عبدالعزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130626   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  ممثل لبنك فيصل السلمى 

المصرى

13 - حمدى عبدالفتاح محمد حسنين  مدير عام   المقيد برقم قيد    130626   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-1991 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1991  بــ :  وافق المجلس على تفويضه مدير 

عام الشركه فى التوقيع منفردا على الشيكات الخاصه بتسويه المديونيه المستحقه لصالح بنك فيصل السلمى 

المصرى

14 - محمد سامي محمد دعبول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121468   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1992 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 25-03-1992  بــ :  

15 - عزه خميس رفاعى دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121468   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1992 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 25-03-1992  بــ :  

16 - عصام خميس رفاعى دسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121468   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1992 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 25-03-1992  بــ :  وتحديد اختصاصاته كالتالى:ان 

يكون حق التوقيع لكل من الدكتور /عصام خميس رفاعى دسوقى بصفته رئيس مجلس اداره والسيده/ عزه رفاعى 

دسوقى بصفتها عضو مجلس مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الداره حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

للراضى والعقارات والمنقولت وشراء وبيع السيارات والمعدات من اصل الشركه وغيرها باسم الشركه 

والحضور امام الشهر العقارى والتوثيق فى الجهات الرسميه والحكوميه وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

والتوقيع على عقود التسهيلت المصرفيه والتمانيه والرهن وفك الرهن وجميع المعاملت مع البنوك من سحب 

وايداع وفتح الحسابات واغلقها وفتح العتمادات المستنديه لدى البنوك والهيئات الماليه وله حق القتراض 

والرهن من البنوك المصريه والمشتركه والجنبيه وكذلك ضمان حق كفاله الغير ولهما حق تفويض وتوكيل الغير 

فى الجراءات السابقه
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17 - طارق عصام خميس رفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121468   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1992 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 25-03-1992  بــ :  

18 - شهاب مصطفى سهدى عبدالعليم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    137566   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1995 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1995  بــ :  ماده 12 بعد التعديل : يتولى اداره 

الشركه مدير او مديرون تعينهم الجمعيه العامه من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء من طريقه التعيين سالفه 

الذكر عين الشركاء : السيد /شهاب مصطفى سهدى عبدالعليم مصطفى -الجنسيه مصر -المقيم فى 250 ش الفتح -

جناكليس -السكندريه والسيده / هايدى مصطفى سهدى عبدالعليم مصطفى -الجنسيه مصر -المقيم فى 250 ش 

الفتح -جناكليس-السكندريه ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده وذلك بعد التاكد ان المديران لم يسبق 

صدور احكام قضائيه ضدهم وبانه لم يسبق صدور احكام عليه بعقوبه جنائيه او جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من 

العقوبات المشار اليها فى المواد )164(و)163( و )162( و)89( من قانون الشركات..ماده 13 بعد التعديل : 

يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل 

باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

مستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه المستندات الذنيه التجاريه واجرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بجميع 

العتمادات ولهما مجتمعين او منفردين حق فتح الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب منها . ولهما مجتمعين او 

منفردين ايضا ابرام كافه عقود القتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنوك المصريه وغيرها ولهما 

مجتمعين او منفردين ايضا التصرف فى اصول الشركه فى البيع او الشراء وكذلك كله باسم الشركه وكذلك فتح 

العتمادات بضمان اصول الشركه

19 - وليد عبد المجيد اسماعيل عبد المجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137685   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-1995 برقم ايداع   1252 تم التأشير فى تاريخ 21-02-1995  بــ :  تخارج السيد / وليد عبد المجيد 

اسماعيل عبد المجيد من الشركة

20 - احمد محمد محمد على الهاملى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87560   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1976 برقم ايداع   2933 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1996  بــ :  

21 - محمود منتصر ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87560   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1976 برقم ايداع   2933 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1996  بــ :  قبول استقاله الساده ممثلى بنك 

الستثمار القومى المقدمه وهم كالتالى : السيد الستاذ/محمود منتصر ابراهيم والسيد المهندس / محمود حامد الليثى 

والسيد الستاذ /عصام عاشور على

22 - عمر محمد حسن مهنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87560   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1976 برقم ايداع   2933 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1996  بــ :  احيط مجلس الداره علما بما 

جاء بخطاب شركه الفا اوريكس ليمتد بشان قبول تعيين السيد الستاذ / عمر محمد حسن مهنا والسيد الستاذ / 

احمد محمد محمد على الهاملى فى عضويه مجلس ادارة شركه ابو قير للسمده كممثلين عن شركه الفا اوريكس 

ليمتد مع اتخاذ كافه الجراءات القانونيه اللزمه والعرض على الجمعيه العامه للشركه

23 - دميانه جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

24 - مارى جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

25 - تريزه جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

26 - مريم جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

جرجس القمص لوقا جاد للوفاة

27 - ماريه جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  
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28 - جورجيوس القمص لوقا جاد بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

29 - عماد جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

30 - ايرينى جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

31 - رومانى جرجس القمص لوقا جاد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  حق الدراة و التوقيع عن 

الشركة ليصبح للشريكيين المتضامنيين رومانى جرجس القمص لوقا جاد و جورجيوس القمص لوقا جاد مجتمعين 

او منفردين و ذلك امام جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية و مكاتب التموين و كل الجهات التى تخص هذا 

النشاط

32 - ثروت جرجس القمص لوقا جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76777   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1972 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1997  بــ :  

33 - ياسر محمد مرسى هيكل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2001  بــ :  وافق المجلس بالجماع علي 

تفويض السيد اللواء / العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع علي عقود البيع الخاصه بالسيارات والمعدات ووسائل 

النقل بعد تقرير حالتها واخذ موافقه مجلس الداره علي بيعها علي حالتها بالمزاد العلنى وكذا نقل ملكيتها امام 

الجهات المختصه

34 - شريف صلح فتح ا فتح ا  مدير عام   المقيد برقم قيد    134925   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1993 برقم ايداع   5572 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2001  بــ :  القرار الثالت عشر : في ضوء 

المذكره المعروضه بشان انهاء تفويض السيد / شريف صلح فتح ا في التوقيع  علي عقود البيع والشراء 

والتاجير للصول المملوكه للشركه القابضه وكذا عقود التسهيلت التمويليه التي تمنحها الشركه القابضه للشركات 

التابعه لها وكذا الشركات التي تساهم في راسمالها - قرر المجلس انهاء العمل بقراره الصادر في 2021/6/24 

بتفويض السيد المذكور نظرا لنهاء انتدابه وعودته الي وظيفه مدير اداره بموجب القرار رقم369 لسنه 2021 

واستمرار العمل بقرار مجلس الداره الصادر في 2019/3/24 بتفويض السيد / اسامه احمد حامد ابراهيم الجزار 

- رئيس قطاع الشئون القانونيه بالتوقيع علي العقود الوارده بذات القرار

35 - ماجد حسنى امين الخناجرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    130848   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-03-1991 برقم ايداع   1354 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2002  بــ :  وافق اعضاء الجمعيه 

علي اقرار تعيين الساده مجلس الداره كما هو وارد بصدد المحضر وبنفس الختصاصات الوارده بالسجل 

التجاري وتجديد م

36 - حمدى احمد ابراهيم علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    82744   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1974 برقم ايداع   5747 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2005  بــ :  ما جاء بمذكره الداره العامه 

للشئون القانونيه المؤرخه 2022/3/20 لتفويض السيد الستاذ / العضو المنتدب التنفيذى فى التوقيع امام جميع 

الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه والغير حكوميه ومكاتب الشهر العقارى ومديريات المساحه والحياء 

المختلفه والمحافظات على كافه عقود البيع والشراء وكافه التعاملت الصادره عن الشركه وكذا القرار والصلح 

والنكار والبراء عن القضايا التى ترفع من و على الشركه والطعون بالتزوير وطلب تحليف اليمين ورده 

والتنازل عن الدعاوى وترك الخصومه والطعون امام كافه المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها والمعارضات 

واللتماسات والشكالت واتخاذ جميع ما تقضيه اجراءات التقاضى واستلم الصور الرسميه والتنفيذيه للحكام 

وتنفيذ الحكام وفقا لمنطوقها وما يستتبع ذلك من استلم الوحدات المراد التنفيذ عليها وكذا احكام التعويضات 

الصادره لصالح الشركه وتنفيذها وقبض ثمنها واستلم مبالغ النذارات المعروضه بانذار عرض وكذا التوقيع على 

طلبات الشهر العقارى ومديريات المساحه وتقديم اللتماسات والمستندات واستلمها والتوقيع على عقود البيع 

النهائى امام كافه مكاتب الشهر العقارى وامام مصلحه الضرائب وماموريتها ولجان الطعن وتقديم المذكرات 

واستلم شهادات البيانات الخاصه بمركبات الشركه والتعامل مع كافه ادارات المرور بالمحافظات المختلفه 

والتوقيع على عقود التسهيلت المصرفيه والئتمانيه والقروض والرهون والمصارف والهيئات الماليه وله حق 

توكيل الغير او تفويضه فى كل او بعض ما ذكر
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42 - بلل اكرم عبده محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    197799   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2017 برقم ايداع   376 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2017  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع لكل من 

الشركاء الولى/ بلل اكرم عبده محمد والشريك الثالث / اسماعيل محمد محمود والشريك الرابع / السيد محمد 

محمد السيد مجتمعين او منفردين

43 - محمد سيد محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    114498   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1985 برقم ايداع   5055 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2017  بــ :  تخارج الشريك المتضامن

50 - طارق محمود احمد السيد المنزلوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    130020   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-1990 برقم ايداع   6279 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع لكل 

من الشريكين مجتمعين او منفردين فى كافه ما يتعلق بشؤن الشركه

51 - منال محمد فهمى صدقة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98621   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-1980 برقم ايداع   7555 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

52 - سلمى عصام عبد الهادى عصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98621   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-1980 برقم ايداع   7555 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

37 - حمدى احمد ابراهيم علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    82744   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1974 برقم ايداع   5747 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2005  بــ :  الباب الرابع : مجلس لداره 

الشركه ) ماده 21( مع مراعاه حكم الماده )4( من قانون شركات قطاع العمال العام يتولى اداره الشركه مجلس 

اداره تختاره الجمعيه العامه لمده ثلث سنوات ويتكون مجلس الداره من عدد من العضاء ل يقل عن خمسه ول 

يزيد على سبعه بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التى :- 1- رئيس غير تنفيذى , تختاره المعيه العامه للشركه 

بناء على ترشيح مجلس اداره الشركه القابضه . 2- اعضاء يمثلون المساهمين بالشركه وفقا لهيكل ملكيه الشركه 

بمراعاه قواعد التمثيل النسبى , تعينهم الجمعيه العامه مع عدم الخلل بحق الشخص العتبارى المساهم فى 

الشركه فى تغيير ممثليه خلل مده المجلس  3- ممثل من العاميلين بالشركه يتم انتخابه طبقا لحكام قانون تنظيم 

انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس ادارات الوحدات التابعه للقطاع العام وقطاع العمال العام الصادر بالقانون رقم 

18 لسنه2018 ويجوز تعين اعضاء مستقلين اضافيين من ذوى الخبره بمجلس الداره ل يزيد عددهم على 

عضوين بناء على ترشيح من مجلس اداره الشركه القابضه ويصدر باختيارهم قرار من الجمعيه العامه للشركه . 

وتحدد الجمعيه العامه سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس واعضاءالمجلس المشار اليهم من بدلت الحضور والنتقال 

للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الداره والمكافاه السنويه التى يستحقها مجلس الداره بمراعاه نص الماده 

)34(من قانون شركات قطاع العمال العام , كما  تحدد الجمعيه العامه المزايا الخرى للعضاء المنتدبين بما فى 

ذلك التامين الطبى ووسائل النتقال . وفى جميع الحوال ل يجوز ان يزيد بدل الحضور والنتقال لرئيس واضاء 

المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء , كا ل يجوز ان يزيد ما يصرف شهريا لرئيس 

المجلس غير التنفيذى , نظير قيامه بمهامه , عن نصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذى . ويختار 

مجلس اداره الشركه من بين اعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من العضاء المنتدبين للداره ويحدد 

ما يتقاضونه من راتب بالضافه الى ما يستحقونه من مبالغ طبقا للفقره الرابعه من هذه الماده , ويحدد المجلس من 

يحل محل العضو المنتدب فى  حاله غيابه او خلو منصبه او تغيره . وتختار الشركه القابضه ممثليها فى عضويه 

مجلس اداره الشركه ,  مع عدم الخلل باحقيتها فى تغيير ممثليها خلل مده المجلس . وفى جميع الحوال يرفق 

بالترشيح لختيار رئيس او اعضاء مجلس الداره سواء ممثلى المساهمين او المستقلين من ذوىالخبره عند العرض 

على الجمعيه العامه بيان مختصر بالخبره والسيره الذاتيه لكل مرشح والنجازات التى حققها فى اعماله السابقه . 

ويعرض مجلس اداره الشركه القابضه على الجمعيه العامه للشركه الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس اداره 

الشركه غير التنفيذى

38 - محمود ابو جبل محمود على السقا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-1951 برقم ايداع   1572 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2008  بــ :  يفوض المجلس السيد المهندس / 

محمود ابو جبل محمود على السقا - العضو المنتدب التنفيذى للشركة فى التوقيع علي التسهيلت الئتمانيه الخاصه 

بخطابات الضمان والعتمادات المستنديه المخصصه لستيراد الخشاب من الخارج جمهوريه مصر العربيه وعلى 

اقرار تخصيص الودائع والشهادات الضامنه لها لتغطيه العتمادات المستنديه وخطابات الضمان كما له حق الرهن 

والقتراض للودائع والشهادات .. على ان يتم اخذ موافقه مجلس الداره فى حاله لجوء الشركه للقتراض قبل 

ابرام اى اتفاقيات قروض :تم الموافقه على ما ذكر بعاليه باجماع مجلس الداره
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39 - ايمان مصطفى اسماعيل السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    181930   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   5548 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  تم اتفاق الشركاء على تعديل بند 

حق الداره والتوقيع لتصبح للطرف الرابع السيده / ايمان اسماعيل مصطفى السيد منفرده بكافه السلطات لتحقيق 

غرض الشركه دون تدخل من باقى افراد العقد وذلك للحق فى فتح حسابات باسم الشركه والتوقيع على الشيكات 

وصرفها والسحب واليداع ولها الحق فى الرهن والقتراض باسم الشركه دون الرجوع الى باقى الشركاء والتوقيع 

على كافه الوراق والمستندات والتعاقد لها وتفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض اختصاصها

40 - احمد سعد محمود رجب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    123538   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-1988 برقم ايداع   3344 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2010  بــ :  الموافقه علي منح 

السيد الدكتور/ احمد سعد محمود رجب )رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ( الحق والصلحيه في تفويض 

الغير مجتمعين او منفردين بالتوقيع علي الشيكات والتحويلت وجميع المعاملت البنكيه كيفما يتراءى له

41 - فرانك بينيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123538   وتم ايداعه بتاريخ    1988-04-13 

برقم ايداع   3344 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2010  بــ :  الموافقه علي تعيين السيد / فرانك بينيرى كعضو 

مجلس ادراه عن شركه وورمز سرفيس ماريتيمز // قبول استقاله / فيليب نيري من عضويه مجلس الداره من 

شركه وورمز سيرفيس ماريتيمز وابراء ذمه سيادته ماليا واداريا حتي تاريخه

44 - رباب عبد العاطى محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    114498   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1985 برقم ايداع   5055 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2017  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتكون  الشريكه المتضامنه السيده / رباب عبد العاطى محمد والسيد /عبدالعاطى محمد ابراهيم )المدير المسئول ( 

مجتمعين أو منفردين ممثلن قانونيا للشركه ولهما حق الداره والتوقيع عن الشركه وتمثيلها قانونا امام كافه 

الجهات ايا كانت حكوميه او غير حكوميه والجهات الداريه والستثماريه التى تتعامل مع الشركه بجمهوريه مصر 

العربيه وخارجها ولهما كافه الصلحيات لداره الشركه ولهما حق تمثيل الشركه والتوقيع امام البنوك وفتح 

الحسابات واليداع والرهن والقروض والهيئات التى تتعامل مع الشركه ولهما جميع الصلحيات لداره الشركه فى 

التعامل المطلق مع البنوك ولهما الحق فى اعمال  التصرف بشأن الشركه واصولها وممتلكاتها ولهما حق التعامل 

مع الغرفه التجاريه والسجل التجارى ومصلحه الضرائب العامه و مامورياتها وضرائب القيمه المضافه ومصلحه 

الشهر العقارى ومكاتبهم ومامورياتها وهيئه التامينات الجتماعيه وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والحضور امام 

جميع المحاكم بكافه درجاتها والحضور امام محكمه القضاء الدارى ومجلس الدوله وقلم كتاب المحاكم و 

المحضريين ووزاره السياحه ولهما حق توكيل او تفويض الغير والمحامين فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين او 

منفردين

45 - عصران نصرا دامي سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    199990   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

للشريكين مجتمعين فقط والتوقيع عن الشركه بما يحقق اغراض الشركة وللشريكين مجتمعين الحق في تمثيل 

الشركة امام كافة الجهات الحكوميه و الغير حكومية و يكون للشريكين كافة الصلحيات الخاصة بادارة الشركة و 

يكونلهما مجتمعين  الحق في فتح الحسابات باسم الشركة في كافة البنوك و اصدار و توقيع الشيكات و لهما الحق 

مجتمعين في استلم كافة الشيكات الخاصة بالشركة و صرفها مجتمعين

46 - عصران نصرا دامي سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    199990   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

للشريكين مجتمعين فقط  حق الداره والتوقيع عن الشركه بما يحقق اغراض الشركه وللشريكين مجتمعين الحق 

في تمثيل الشركه امام كافه الجهات االحكوميه والغير حكوميه ويكون للشريكين مجتمعين كافه الصلحيات الخاصه 

باداره الشركه ويكون لهما مجتمعين الحق في فتح الحسابات باسم الشركه في كافه البنوك واصدار وتوقيع الشيكات 

ولهم الحق مجتمعين في استلم كافه الشيكات الخاصه بالشركه وصرفها مجتمعين

47 - عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    196282   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   1383 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  تعديل صفه الشريك الثالث 

الموصى ليصبح شريك متضامن وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات مع الشريك الول / ابراهيم عبدالمنعم عبدالعال مجتمعين او منفردين
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48 - محمد ابراهيم محمد عبد الفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83809   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-1975 برقم ايداع   1534 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح : يتولى اداره الشركه الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين ولهما منفردين او مجتمعين حق الداره 

والتوقيع والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع على 

الشيكات وقبض كافه مستحقاتها وصرف كافه المصروفات اللزمه لها والتقديم بالعطاءات ودخول المزايدات وبيع 

السيارات والتعامل مع ادارات المرور المختلفه وتمثيلها امام الغير ايا كان وامام القضاء بصفه عامه فى كل ما 

تتطلبه اداراتها تحقيقا لغراضها ولهما حق توكيل الغير للقيام ببعض او كل ما ذكر كما يحق لهما توكيل المحامين 

والمحاسبين و المستخلصين الجمركيين لهما حق الغاء التوكيلت وللشريك المتضامن / محمد ابراهيم محمد عبد 

الفتاح منفردا حق القتراض وكفاله الغير والرهن سواء للصول العقاريه او المنقوله وبيع وشراء الصول 

العقاريه والمنقولة وله حق توكيل الغير للقيام ببعض او كل ما ذكر

49 - سامح سعيد حامد شمخ  مصفى   المقيد برقم قيد    107660   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-1983 برقم 

ايداع   3434 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2020  بــ :  اول : الموافقه علي وضع الشركه تحت التصفيه 

والسير في اجراءات شطبها من السجل التجاري نتيجه تعذر الشركه عن ممارسه نشاطها بالسواق المحليه ووجود 

خسائر في نشاطها التجاري / ثانيا: الموافقه علي تعيين السيد / سامح سعيد حامد شمخ مصفيا للشركه وتحديد 

اتعابه بمبلغ )2000( جنيه شهريا لحين انتهاء اعمال التصفيه علي ان يقوم المصفي بجميع العمال التي تقضيها 

التصفيه وعلي وجه الخصوص : 1- وفاء ما علي الشركه من ديون  2- بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد 

العلني او بايه طريقه اخري  3- تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم امام جميع الوزارات 

والمصالح والهيئات الحكوميه المختصه والبنوك وشركات قطاع العمال العام والخاص علي ان تكون مده التصفيه 

سنه قابله للتجديد لمده اخري تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري

53 - عمرو عصام عبد الهادى عبد الهادى عصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98621   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-1980 برقم ايداع   7555 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يتولي اداره الشركه 

مجلس اداره مؤلف من 3 اعضاء علي القل من 9 اعضاء علي الكثر تعينهم الجمعيه العامه واستثناء من طريق 

التعيين السالف الذكر عيين المؤسسون اول مجلس اداره من 3 اعضاء 1-عمرو عصام عبد الهادي عبدالهادي 

عصر  )رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب( 2- سلمي عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر )عضو مجلس اداره( 

3- منال محمد فهمي محمد صدقه )عضو مجلس اداره(ويمثل رئيس مجلس الداره الشركه امام القضاء ويملك حق 

التوقيع علي المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق في ان يعيين عده مديرين او وكلء مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الداره الحق في الفراج عن راس 

مال الشركه المودع لدي البنك

54 - احمد عادل احمد عبده على الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200116   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2018 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  انضمام الشريك المتضامن الي 

الشركه // حق الداره والتوقيع للشريك المتضامن / احمد عادل احمد عبده حق الداره منفردا في كل اغراض 

الشركه وكذلك التعامل امام البنوك وصرف الشيكات الوارده باسم الشركه وله حق توكيل من ينوب عنه في ذلك

55 - اشرف احمد محمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57729   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1961 برقم ايداع   6954 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  انضمام / اشرف احمد محمد عبد 

العزيز كشريك متضامن في الشركه //// تخارج الشريك المتضامن / عبد العزيز محمد عبد العزيز من الشركه

56 - اشرف احمد محمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57729   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1961 برقم ايداع   6954 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين / اشرف احمد محمد عبد العزيز & محمد احمد محمد عبد العزيز مجتمعين او منفردين ولهم حق فتح 

الحسابات في البنوك المصريه والجنبيه والسحب منها والقتراض منها واليداع فيها والتوقيع في جميع المعاملت 

البنكيه وفتح العتمادات واصدار خطابات الضمان كل ذلك في حدود اغراض الشركه وباسم الشركه والتوقيع علي 

الشيكات والقتراض والرهن والحصول علي التسهيلت الئتمانيه وبيع وشراء السيارات المملوكه للشركه 

والتوقيع نيابه عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاعين العام والخاص ولهم كافه 

السلطات لتحقيق غرض الشركه كل ذلك في حدود اغراض الشركه وباسم الشركه ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ماسبق ذكره
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57 - محمد احمد محمد عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57729   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1961 برقم ايداع   6954 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  انضمام / محمد احمد محمد عبد 

العزيز كشريك متضامن في الشركه// يعدل حق الداره والتوقيع عن الشركه ليصبح من حق الطرف الول / احمد 

محمد عبد العزيز منفردا علي ان يكون ذلك تحت اسم الشركه وعنوانها وضمن اغراضها

58 - محمد احمد محمد عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57729   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1961 برقم ايداع   6954 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

احمد محمد عبد العزيز من الشركه لوفاته وتخارج احدي الورثه
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تجديد افراد

1 - محمد محمد على مليس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142337   قيدت فى   19-12-1996 برقم ايداع    

10682 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

2 - عميره للمقاولت احمد فؤاد عمر السيد عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155881   قيدت فى   

29-11-2000 برقم ايداع    9824 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-28

3 - ابراهيم محمود محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167487   قيدت فى   19-02-2005 برقم ايداع    

1244 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

4 - ربيع حسن حمودة احمد جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181178   قيدت فى   10-03-2009 برقم 

ايداع    2576 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

5 - ياسر محمد ابو الحمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186038   قيدت فى   06-09-2010 برقم ايداع    

8397 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

6 - محمد السيد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189050   قيدت فى   05-03-2012 برقم ايداع    

2076 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

7 - حنان محمود على عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192699   قيدت فى   26-12-2013 برقم 

ايداع    940 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-25

8 - محمد زكريا سليم الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195929   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

9612 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

9 - اكرام صبرى عبد السلم عجوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198163   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    3048 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

10 - مرزاوى للمقاولت البحريه وتموين السفن)السيد صابر محمود الغزاوى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

88219   قيدت فى   23-11-1976 برقم ايداع    6099 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-22

11 - احمد عطيه عزب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136689   قيدت فى   27-08-1994 برقم ايداع    

5741 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-26

12 - محمد شحاتة رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137223   قيدت فى   28-11-1994 برقم ايداع    

8562 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

13 - احمد محمود اسماعيل حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140255   قيدت فى   18-04-1996 برقم 

ايداع    2683 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

14 - سامح احمد عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141971   قيدت فى   13-11-1996 برقم ايداع    

9361 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

15 - عصام السيد على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156044   قيدت فى   31-12-2000 برقم ايداع    

10354 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

16 - شريف حسن مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156067   قيدت فى   03-01-2001 برقم ايداع    

76 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

17 - محمود محرز محمد عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157924   قيدت فى   12-08-2001 برقم 

ايداع    6360 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-11

18 - جمال يوسف عبد الرازق خويصه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163349   قيدت فى   2003-08-24 

برقم ايداع    6554 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

19 - محمد عبد العزيز منصور سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171294   قيدت فى   15-06-2006 برقم 

ايداع    5009 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

20 - عبد العليم هيبه عبيده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183831   قيدت فى   11-01-2010 برقم 

ايداع    295 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10
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21 - محمود محمد سليمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186909   قيدت فى   07-02-2011 برقم 

ايداع    908 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

22 - محمود علي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188734   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    

483 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

23 - رجب متولى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188771   قيدت فى   23-01-2012 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

24 - منصور نادى عامر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189384   قيدت فى   22-04-2012 برقم ايداع    

3543 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

25 - منصور نادى عامر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189384   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

9640 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

26 - محمد السيد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189507   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

4169 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

27 - حسين حمدي محمد عبد المجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194629   قيدت فى   2015-02-09 

برقم ايداع    1156 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

28 - وائل شوقي جيد يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195223   قيدت فى   08-06-2015 برقم ايداع    

5049 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

29 - اسماعيل محمود جاب ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196713   قيدت فى   12-05-2016 برقم 

ايداع    4370 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

30 - احمد عطيه بيومى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196970   قيدت فى   17-07-2016 برقم ايداع    

6076 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

31 - مصطفى السيد حنفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197673   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

10777 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

32 - جمال محمد مصطفي علي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198324   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    4226 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

33 - محمد جابر حسن محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198346   قيدت فى   2017-05-08 

برقم ايداع    4402 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

34 - سامح عبدالحي علي عبدالحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198549   قيدت فى   05-06-2017 برقم 

ايداع    5464 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

35 - صبري سلمه ابراهيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163292   قيدت فى   18-08-2003 برقم 

ايداع    6390 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

36 - جمال علي ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169922   قيدت فى   15-01-2006 برقم ايداع    

238 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-14

37 - محمود عبد العزيز حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173707   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

1984 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

38 - احمد محمود السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174389   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

4270 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

39 - شريف عبد الفتاح ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177835   قيدت فى   30-03-2008 برقم 

ايداع    2836 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-29

40 - مدحت عبد الحميد حسين عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181006   قيدت فى   18-02-2009 برقم 

ايداع    1887 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

41 - مصطفي سلمة محمد ابراهيم ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181939   قيدت فى   

26-05-2009 برقم ايداع    5580 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-25

42 - محمد عادل حنفى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195273   قيدت فى   17-06-2015 برقم 

ايداع    5396 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16
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43 - عبد ا عوض رياض قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195782   قيدت فى   03-11-2015 برقم 

ايداع    8678 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

44 - احمد سعد محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198264   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

3789 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

45 - اسلم على تخليص جمركى - اسلم علي عبدالعزيز عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198508   

قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    5247 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-28

46 - تعديل السم التجارى الى صيدليه دكتوره-نجوى يوسف جمعه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

119564   قيدت فى   12-03-1987 برقم ايداع    2375 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-11

47 - صيدلية -نجوى يوسف جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119564   قيدت فى   15-05-2007 برقم 

ايداع    5017 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

48 - مكتب مقاولت مصطفى اسماعيل للعمال المتكامله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132693   قيدت فى   

22-04-1992 برقم ايداع    2373 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-21

49 - ناديه فرج عوض حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148221   قيدت فى   02-09-1998 برقم ايداع    

7439 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-01

50 - عادل عبد المنعم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154231   قيدت فى   24-05-2000 برقم ايداع    

4311 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

51 - ميرفت زغلول خليل منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159819   قيدت فى   17-04-2002 برقم 

ايداع    2868 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

52 - احمد الشحات احمد الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160175   قيدت فى   08-06-2002 برقم 

ايداع    4210 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

53 - كابتن للملحه-محمد ابراهيم محمد احمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170748   قيدت فى   

27-04-2006 برقم ايداع    3290 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-26

54 - رمضان فوزى عبد النبى عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171351   قيدت فى   

19-06-2006 برقم ايداع    5157 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-18

55 - خضير فارم - احمد محمد عبد الفتاح خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174462   قيدت فى   

03-05-2007 برقم ايداع    4520 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

56 - عبير صابر السيد وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182531   قيدت فى   28-07-2009 برقم ايداع    

7631 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-27

57 - اسلم يسرى محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186635   قيدت فى   20-12-2010 برقم 

ايداع    11157 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

58 - محمد محمد حسن زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188464   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

8672 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

59 - محمد عيد عبد الله مرسى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188935   قيدت فى   2012-02-16 

برقم ايداع    1469 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

60 - محمد عيد عبد الله مرسى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188935   قيدت فى   2015-03-24 

برقم ايداع    2593 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

61 - عبدالهادي للمقاولت - عبدالمنطلب عبدالمجيد عبدالمطلب عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

196081   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    105 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-01-04
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62 - ابراهيم عبد الحميد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80910   قيدت فى   01-04-1974 برقم ايداع    

1891 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

63 - محمد السيد حسن محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172388   قيدت فى   01-10-2006 برقم 

ايداع    9645 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

64 - اسلم منصور اسماعيل منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174843   قيدت فى   31-05-2007 برقم 

ايداع    5630 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

65 - فؤاد بشاى فؤاد جرجس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189092   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    2280 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

66 - جمال سعيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190927   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

10261 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

67 - احمد عبد الراضى احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196879   قيدت فى   2016-06-16 

برقم ايداع    5435 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

68 - محمد ابراهيم عبدالحميد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197222   قيدت فى   25-08-2016 برقم 

ايداع    7551 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

69 - محمد مصطفى جابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198104   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    2595 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

70 - حسن محمد حسن عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141957   قيدت فى   12-11-1996 برقم 

ايداع    9316 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

71 - احمد جابر سلمه المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154795   قيدت فى   26-07-2000 برقم 

ايداع    6174 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

72 - ايمان احمد محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158181   قيدت فى   05-09-2001 برقم 

ايداع    8141 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

73 - محمود عبد الموجود المرسي السعدني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159821   قيدت فى   

20-04-2002 برقم ايداع    2891 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-19

74 - محمود عبد الموجود المرسي السعدني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159821   قيدت فى   

11-08-2016 برقم ايداع    7006 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-10

75 - الدادموني للمقاولت جمال عبدالواحد الدادموني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166045   قيدت فى   

26-07-2004 برقم ايداع    6201 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-25

76 - احمد فيصل السيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172657   قيدت فى   07-11-2006 برقم 

ايداع    9662 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

77 - سامح احمد عبد الحليم الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178789   قيدت فى   26-06-2008 برقم 

ايداع    6086 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

78 - مينا يعقوب لبيب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178790   قيدت فى   26-06-2008 برقم ايداع    

6092 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

79 - محمد عبد الحميد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185103   قيدت فى   17-05-2010 برقم 

ايداع    4901 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

80 - محمد موافى محمدين فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189487   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    4091 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

81 - محمد حمدى السيد خير ا الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191677   قيدت فى   2013-04-29 

برقم ايداع    3544 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

82 - حسين حسن حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196579   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

3634 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17
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83 - هند احمد حافظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197121   قيدت فى   10-08-2016 برقم ايداع    

6948 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

84 - مؤسسة باسم للمقاولت العامة  باسم محمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198334   

قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    4343 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

85 - محمد رضوان محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132674   قيدت فى   18-04-1992 برقم 

ايداع    2280 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

86 - على محمد على ابوشادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136057   قيدت فى   02-04-1994 برقم ايداع    

2267 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

87 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154992   قيدت فى   19-08-2000 برقم 

ايداع    6851 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

88 - شريف حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175031   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

6219 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

89 - هاني فتحي ثروت مصطفي - مكتب ثروت للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180300   قيدت فى   

02-12-2008 برقم ايداع    10966 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-01

90 - محمد طالب طه الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185196   قيدت فى   24-05-2010 برقم ايداع    

5219 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

91 - محمد بدوى حسين بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185264   قيدت فى   30-05-2010 برقم 

ايداع    5471 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

92 - محمد جمعه محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185511   قيدت فى   23-06-2010 برقم ايداع    

6396 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

93 - ريهام عبد المنعم محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187927   قيدت فى   2011-08-11 

برقم ايداع    6002 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

94 - مصطفى صبحى مصطفى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188725   قيدت فى   2012-01-16 

برقم ايداع    452 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

95 - عاصم على عطيه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189007   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

1830 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

96 - هانى شحاته نعمان مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189127   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

2412 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

97 - ابراهيم خميس عبد القادر مفتاح عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194028   قيدت فى   

01-10-2014 برقم ايداع    7605 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-30

98 - عزة جابر حمودة عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195076   قيدت فى   11-05-2015 برقم ايداع    

4186 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

99 - محمد عصام عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198311   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

4111 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

100 - ابراهيم راضى مصطفى راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103050   قيدت فى   1982-01-11 

برقم ايداع    264 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

101 - علء الدين فتحى حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138752   قيدت فى   2006-10-09 

برقم ايداع    8857 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

102 - السيد عبد الظاهر عبد الحليم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159495   قيدت فى   2002-03-06 

برقم ايداع    1629 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

103 - حسن عبد اللطيف محمد توتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160039   قيدت فى   15-05-2002 برقم 

ايداع    3603 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14
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104 - اكرام انور محمد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172311   قيدت فى   21-09-2006 برقم ايداع    

9407 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

105 - ابراهيم فؤاد سليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175881   قيدت فى   08-04-2010 برقم 

ايداع    3485 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

106 - ابراهيم فؤاد سليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175881   قيدت فى   10-09-2007 برقم 

ايداع    8975 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-09

107 - اسلم حسن عبده سالم شاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184343   قيدت فى   03-03-2010 برقم 

ايداع    2165 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

108 - سمير عبد العزيز حسن عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185840   قيدت فى   2010-08-04 

برقم ايداع    7618 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

109 - تعديل السم التجارى الى " موحد موتورز لتجاره السيارات -حسن موحد حسن عبد الجواد حسن "  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   189430   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    3802 وفى تاريخ  2022-05-17  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

110 - عبد الستار على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190061   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    6616 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-13

111 - اضافه اسم تجارى مصطفى على لبيع العدد اليدويه-مصطفي عبد الوهاب علي محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   193090   قيدت فى   12-03-2014 برقم ايداع    2092 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-03-11

112 - شهاب عكاشة احمد وزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198220   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    3531 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

113 - سيف الدين فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97751   قيدت فى   18-08-1980 برقم ايداع    

5566 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

114 - السيد صبحى احمد رزيقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129820   قيدت فى   25-08-1990 برقم 

ايداع    5401 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

115 - عبد الحكيم محمد عبده عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150374   قيدت فى   1999-04-07 

برقم ايداع    2841 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

116 - مصطفي مصطفي محمد زريق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159334   قيدت فى   2002-02-05 

برقم ايداع    1005 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

117 - محمد محمد احمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161182   قيدت فى   21-10-2002 برقم ايداع    

7833 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-20

118 - حسين مصطفي سيداحمد عبدا علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165493   قيدت فى   

18-05-2004 برقم ايداع    4175 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-17

119 - سمير حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173169   قيدت فى   04-01-2007 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

120 - مكتب السلم للمقاولت العمومية والتوريدات-عبد السلم محمد عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   174626   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    5029 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-15

121 - هدير محمد مدنى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174783   قيدت فى   27-05-2007 برقم 

ايداع    5436 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

122 - نشأت محمد ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184623   قيدت فى   31-03-2010 برقم 

ايداع    3245 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

123 - علء حسن حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186040   قيدت فى   06-09-2010 برقم ايداع    

8402 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

Page 47 of 64 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

124 - يسرى محمد محمد اللبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186978   قيدت فى   01-03-2011 برقم 

ايداع    1323 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

125 - حسن عبد الرحمن حسن رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188521   قيدت فى   2011-12-13 

برقم ايداع    8986 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

126 - محمد احمد على حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188591   قيدت فى   22-12-2011 برقم ايداع    

9330 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

127 - يحيي احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198090   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2482 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

128 - مـجـدى لـلـرحـلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205207   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

129 - محمد عبدالفضيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113649   قيدت فى   21-03-1985 برقم ايداع    

2256 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

130 - محمد ابراهيم دياب شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123773   قيدت فى   08-05-1988 برقم 

ايداع    3971 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

131 - على اسحاق محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140379   قيدت فى   12-05-1996 برقم 

ايداع    3140 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

132 - احمد عثمان خلف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145042   قيدت فى   15-10-1997 برقم ايداع    

8509 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-14

133 - نجوى محمد محمد الكردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158145   قيدت فى   03-09-2001 برقم 

ايداع    8040 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

134 - احمد محمد حامد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159225   قيدت فى   23-01-2002 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

135 - محمد عبدالمنعم زكي القيار - القيار للتجاره والهندسه والتوكيلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160162   

قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    4165 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

136 - عبد القادر احمد السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172595   قيدت فى   01-11-2006 برقم 

ايداع    9424 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

137 - محمود فؤاد مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185602   قيدت فى   04-07-2010 برقم 

ايداع    6704 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

138 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88592   قيدت فى   08-02-1977 برقم 

ايداع    1247 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

139 - احمد محمد عبد الحميد ابو الفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97144   قيدت فى   1980-06-03 

برقم ايداع    4196 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

140 - عدل السم التجارى ليصبح )اشرف السيد للستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142979   

قيدت فى   06-03-1997 برقم ايداع    1774 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

141 - عدس للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143407   قيدت فى   15-04-1997 برقم ايداع    3117 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

142 - عدس للتجاره-صلح عدس لقطع غيار السيارات استعمال الخارج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143407   

قيدت فى   15-04-1997 برقم ايداع    3118 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-14

143 - عدس للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143407   قيدت فى   09-06-2009 برقم ايداع    6080 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

144 - على محمد احمد قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151108   قيدت فى   23-06-1999 برقم ايداع    

5548 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22
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145 - سلم راغب قلده عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164226   قيدت فى   20-12-2003 برقم ايداع    

9934 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-19

146 - عزيز نصيف حنا واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170318   قيدت فى   08-03-2006 برقم 

ايداع    1685 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

147 - حسن محمود احمد قطقاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172564   قيدت فى   29-10-2006 برقم 

ايداع    9266 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

148 - صفاء محمد مصطفى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174789   قيدت فى   2007-05-28 

برقم ايداع    5461 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

149 - حنفي رجب محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174998   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    6101 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

150 - بشرى مرقص ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183669   قيدت فى   22-12-2009 برقم 

ايداع    11775 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

151 - محمد محسن رمضان النجيلى ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183754   قيدت فى   

31-12-2009 برقم ايداع    12121 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-30

152 - عصام عبد العال محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187291   قيدت فى   10-05-2011 برقم 

ايداع    3161 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

153 - ليلي عبد المنعم محمد كرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189553   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    4389 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

154 - خيرى سعد مهران صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198074   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    2385 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

155 - علء ثروت بغدادي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117052   قيدت فى   15-06-1986 برقم 

ايداع    3581 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

156 - نيفين محمد صبحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143752   قيدت فى   31-05-1997 برقم 

ايداع    4370 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

157 - اسلم مصطفى السيد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174846   قيدت فى   2007-05-31 

برقم ايداع    5634 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-30

158 - وائل السيد حسن محمد عبد الراضى)مؤسسه وائل لعموم الستيراد و التصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   186237   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    9341 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-10-12

159 - اشرف السيد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187860   قيدت فى   31-07-2011 برقم 

ايداع    5706 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

160 - نسمه عبد المنعم عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189515   قيدت فى   2012-05-13 

برقم ايداع    4199 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

161 - حمدي عباس عبدالوهاب قشطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197013   قيدت فى   2016-07-24 

برقم ايداع    6291 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

162 - رفيق هارون رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141762   قيدت فى   27-10-1996 برقم ايداع    

8690 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

163 - مينا جارح لوندي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167152   قيدت فى   03-01-2005 برقم 

ايداع    94 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

164 - كريم محمد جابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177954   قيدت فى   10-04-2008 برقم ايداع    

3268 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-09

165 - عادل حسن حسن العباسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182370   قيدت فى   09-07-2009 برقم 

ايداع    7086 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-08

Page 49 of 64 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

166 - محمود السيد احمد ابو تيجو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182518   قيدت فى   27-07-2009 برقم 

ايداع    7588 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

167 - السيد احمد عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185610   قيدت فى   05-07-2010 برقم 

ايداع    6726 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

168 - ابراهيم سعد على السنى-السنى للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185905   قيدت فى   

16-08-2010 برقم ايداع    7901 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-15

169 - محمد محمد عبد العظيم عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189376   قيدت فى   2011-04-19 

برقم ايداع    3495 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

170 - كريم صلح الدين حسن السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195348   قيدت فى   

06-07-2015 برقم ايداع    5838 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-05

171 - عماد محمد مرسى حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197759   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

79 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

172 - على حسن رجب محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198379   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    4576 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

173 - احمد مرسي جابر مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198510   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    5253 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

174 - سعد عبدالوهاب عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97920   قيدت فى   07-09-1980 برقم ايداع    

5972 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

175 - احمد عبد الوهاب احمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139198   قيدت فى   11-11-1995 برقم 

ايداع    7847 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

176 - عصام احمد ابو شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150113   قيدت فى   06-03-1999 برقم ايداع    

1883 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

177 - حازم عطيه حسين عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179425   قيدت فى   27-08-2008 برقم 

ايداع    8079 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

178 - سلمة وسيلي مسعد بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180337   قيدت فى   14-12-2008 برقم 

ايداع    11079 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

179 - ايمن محمد فؤاد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182229   قيدت فى   28-06-2009 برقم ايداع    

6662 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-27

180 - عماد خليل الرشيدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186251   قيدت فى   17-10-2010 برقم 

ايداع    9391 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

181 - عبد الرحمن السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188914   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    1111 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

182 - عبد الرحمن السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188914   قيدت فى   14-02-2012 برقم 

ايداع    1351 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

183 - عدل السم التجارى ليصبح ) المنصور لحقن البلستيك - منصور عزيز فهمى منصور (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   189649   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    4841 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

184 - اشرف هريدي محمد عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197499   قيدت فى   2016-10-31 

برقم ايداع    9519 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

185 - وليد محمد السيد ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198055   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    2246 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

186 - جمال محمد حسين ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205201   قيدت فى   08-01-2017 برقم 

ايداع    1000001 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07
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187 - محمود نصر سلمه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113668   قيدت فى   02-07-1998 برقم 

ايداع    5535 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

188 - محمود نصر سلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113668   قيدت فى   25-03-1985 برقم 

ايداع    6722 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

189 - خيرا عبدا عبدالهادى مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131689   قيدت فى   1991-09-08 

برقم ايداع    5966 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

190 - شعبان عبد العظيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144688   قيدت فى   07-09-1997 برقم ايداع    

7339 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-06

191 - صباح احمد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146173   قيدت فى   12-02-1998 برقم ايداع    

950 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

192 - عثمان احمد عطية عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158201   قيدت فى   08-09-2001 برقم 

ايداع    8210 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

193 - احمد محمد رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160359   قيدت فى   26-06-2002 برقم 

ايداع    4766 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

194 - القاسم للتجاره و النقل ) محمد شحاته محمد قاسم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174377   قيدت فى   

24-04-2007 برقم ايداع    4232 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-23

195 - تعديل السم التجاري ليصبح  مركز الشوربجى لتجارة لتجارة الدوات الكهربائية - جابر محمد على 

الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174829   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    5600 وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

196 - انتصار محمد حنفى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174927   قيدت فى   2007-06-06 

برقم ايداع    5857 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

197 - ناصر عوض حسين عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189714   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    5127 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

198 - علي مصطفي عبدالمالك عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197930   قيدت فى   2017-02-14 

برقم ايداع    1399 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

199 - يعدل  مكتب وادى النيل للتجاره )محمد السيد احمد سويفى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88604   قيدت 

فى   12-02-1977 برقم ايداع    1397 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-11

200 - عيد فرحات محمد قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118787   قيدت فى   03-01-1987 برقم ايداع    

56 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

201 - احمد سعيد محمد العريبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123988   قيدت فى   07-06-1988 برقم 

ايداع    4713 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-06

202 - عبد الحميد جابر عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134259   قيدت فى   04-05-1993 برقم 

ايداع    2790 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-03

203 - محمد حامد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160540   قيدت فى   21-07-2002 برقم ايداع    

5394 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-20

204 - عمرعبدالعزيز علي حسن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169352   قيدت فى   2005-10-17 

برقم ايداع    7973 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

205 - محمد عبد الرؤوف محمد مصطفى الهندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173769   قيدت فى   

05-03-2007 برقم ايداع    2256 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-04

206 - اسامة عبد الغنى عبد الوهاب عبد المتعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174098   قيدت فى   

28-03-2007 برقم ايداع    3230 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27
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207 - نعيمة على احمد على عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174565   قيدت فى   10-05-2007 برقم 

ايداع    4849 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

208 - هانى موريس يوسف ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175930   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    9150 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-15

209 - خالد احمد معروف محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184502   قيدت فى   21-03-2010 برقم 

ايداع    2803 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

210 - مؤسسه عون للستيراد و التصدير-مختار عون مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187642   قيدت فى   

27-06-2011 برقم ايداع    4641 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-26

211 - راجى احمد نصر الدين شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188356   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    8174 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

212 - محمد فؤاد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189385   قيدت فى   22-04-2012 برقم ايداع    

3545 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

213 - شاهين للعدد اليدوية وقطع غيار المولدات - ابراهيم احمد محمد احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

196570   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    3582 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-04-16

214 - مستور محمد باشه كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196672   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

4134 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

215 - احمد على عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107408   قيدت فى   02-04-1983 برقم ايداع    

2710 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

216 - احمد على عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107408   قيدت فى   26-09-2001 برقم ايداع    

8876 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

217 - عز الدين على عبد العزيز على شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114648   قيدت فى   

21-08-1985 برقم ايداع    5426 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-20

218 - عماد الدين حسن حافظ السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115689   قيدت فى   02-01-1986 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

219 - ايمان محمود عباس الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134386   قيدت فى   07-06-1993 برقم 

ايداع    3392 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-06

220 - ناصر غبر ميخائيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143288   قيدت فى   1997-04-05 

برقم ايداع    2773 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

221 - ناصر غبر ميخائيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143288   قيدت فى   2016-08-14 

برقم ايداع    7048 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

222 - لبيب كامل لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157805   قيدت فى   01-08-2001 برقم ايداع    

5995 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

223 - احمد ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159910   قيدت فى   30-04-2002 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

224 - عبدالحي محمد هنداوي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170398   قيدت فى   19-03-2006 برقم 

ايداع    2034 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

225 - شوقي ثابت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170551   قيدت فى   03-04-2006 برقم ايداع    

2571 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

226 - امنيه احمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173655   قيدت فى   21-02-2007 برقم ايداع    

1785 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20
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227 - صبري نصر عبد العزيز احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181628   قيدت فى   

23-04-2009 برقم ايداع    4332 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-22

228 - الحسين محمد عبده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186131   قيدت فى   26-09-2010 برقم 

ايداع    8795 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-25

229 - وسيم ابراهيم محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186911   قيدت فى   07-02-2011 برقم 

ايداع    917 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

230 - ابراهيم عبد الواحد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189687   قيدت فى   2012-06-06 

برقم ايداع    4954 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

231 - مصطفى محمد حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194694   قيدت فى   23-02-2015 برقم 

ايداع    1554 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

232 - محمد عمر عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82488   قيدت فى   30-09-1974 برقم ايداع    

5268 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

233 - عبدالرزاق فهمى سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87346   قيدت فى   05-02-1994 برقم ايداع    

1037 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

234 - عبد الرزاق فهمي سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87346   قيدت فى   26-06-1976 برقم ايداع    

2588 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

235 - محمد مصطفى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128069   قيدت فى   18-09-1989 برقم ايداع    

7057 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-17

236 - سعيد عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130938   قيدت فى   14-03-1991 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

237 - عمرو احمد السباعى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131962   قيدت فى   06-11-1991 برقم 

ايداع    7412 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

238 - كوافير سهام للسيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143332   قيدت فى   08-04-1997 برقم ايداع    

2900 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

239 - محروس فرج عوض حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166261   قيدت فى   28-08-2004 برقم 

ايداع    7092 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

240 - محمد احمد محمد محمد النجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166824   قيدت فى   2004-11-20 

برقم ايداع    9262 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

241 - محمود محمد صبرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173697   قيدت فى   26-02-2007 برقم 

ايداع    1690 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

242 - يسرى شحاته احمد شحاته ندا ) مؤسسة يسرى ندا للستيراد والتصدير وتجارة قطع غيار السيارات (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   173867   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    2547 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

243 - حسن صبحى حسن الرحمانى )الرحمانى للستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174079   

قيدت فى   27-03-2007 برقم ايداع    3184 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

244 - محمود محمد رجب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174822   قيدت فى   29-05-2007 برقم 

ايداع    5574 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

245 - احمد محمد البندارى المراكبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187026   قيدت فى   15-03-2011 برقم 

ايداع    1637 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

246 - حسن مصطفى محمود جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188657   قيدت فى   03-01-2012 برقم 

ايداع    74 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02
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247 - مكتب صابر للرحلت-خيرى صابر عبد الجليل قاسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189632   قيدت فى   

31-05-2012 برقم ايداع    4738 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-30

248 - مؤسسة عطية لتجارة السيارات - خالد محمد عبد ا عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196688   

قيدت فى   10-05-2016 برقم ايداع    4227 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-09

249 - اضافه السم التجاري / ثابت للنقل والمقاولت - ثابت جابر ثابت عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

198664   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    5948 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-19
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تجديد شركات

1 - تعدل السم التجارى للشركه ليصبح الشركة الدوليه للتنميه العقاريه والمقاولت والتوريدات -السيد عبد العزيز 

عوض ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   153943  قيدت فى  29-04-2000 برقم ايداع   3399 وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2025  12:00:00ص

2 - الشركه الدوليه لتجارة الحديد-السيد خليفة الغرباوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168684  قيدت فى  

11-07-2005 برقم ايداع   5589 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2025  12:00:00ص

3 - يعدل اسم الشركة الى محمد جابر سعد الدين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   172357  قيدت فى  

26-09-2006 برقم ايداع   9534 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2026  12:00:00ص

4 - مجدى احمد عبد الوهاب زيتون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   174823  قيدت فى  2007-05-29 

برقم ايداع   5576 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

5 - تعدل الى  محمود محمد حسن العمرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59261  قيدت فى  

31-05-1962 برقم ايداع   1498 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2027  12:00:00ص

6 - يعدل الى ورثه الرحوم عبد المنعم محمود ابراهيم-غنيه عبد العال محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

74810  قيدت فى  26-12-1971 برقم ايداع   5004 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

7 - شركه احمد عبد الحكيم علم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   158750  قيدت فى  12-11-2001 برقم 

ايداع   10384 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  

12:00:00ص

8 - جمال عبدالوهاب عبدالحليم مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   166787  قيدت فى  

07-11-2004 برقم ايداع   9107 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2024  12:00:00ص

9 - المكتب العربى للتشييد والبناء - جمال سليم احمد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   174355  

قيدت فى  23-04-2007 برقم ايداع   4153 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

10 - ابراهيم مصطفي ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   188457  قيدت فى  01-12-2011 برقم 

ايداع   8656 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2026  

12:00:00ص

11 - محمد جابر علي عمران و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   197771  قيدت فى  04-01-2017 برقم 

ايداع   156 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00

ص

12 - تعديل اسم الشركه ليصبح  يونى ماس للملحه - فوزيه مارى فؤاد و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

104494  قيدت فى  30-05-1982 برقم ايداع   4114 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

13 - تعدل الي  شركة اسكندرية للصناعة و التجارة ) مجدي جرجس ميخائيل و شركاه (   شركة سبق قيدها برقم 

:   116618  قيدت فى  20-04-1986 برقم ايداع   2454 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00ص

14 - تعدل الي  شركة اسكندرية للصناعة و التجارة ) مجدي جرجس ميخائيل و شركاه (   شركة سبق قيدها برقم 

:   116618  قيدت فى  02-11-2010 برقم ايداع   9955 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/11/2025  12:00:00ص
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15 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6684 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

16 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6685 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

17 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6686 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

18 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6687 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

19 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6688 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

20 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  01-10-1994 برقم ايداع   6689 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

21 - شركة النصر للجهزة الكهربائية واللكترونية ) نيازا ( شركة تابعه مساهمة مصرية متمتعه بالجنسية 

المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   136866  قيدت فى  26-05-1935 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2025  12:00:00ص

22 - تعديل السم التجارى للشركه الى ) الكومى للتخليص الجمركى- محمد الكومى مصطفى و شركاه (   شركة 

سبق قيدها برقم :   143859  قيدت فى  10-06-1997 برقم ايداع   4700 وفى تاريخ  10-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

23 - شركه يونيفرسال لتجاره البويات والكيماويات-رامى احمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

188704  قيدت فى  12-01-2012 برقم ايداع   348 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

24 - شركه يونيفرسال لتجاره البويات والكيماويات -رامى احمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

188704  قيدت فى  12-01-2012 برقم ايداع   349 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

25 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   188704  قيدت فى  12-01-2012 برقم ايداع   349 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

26 - تعديل السم التجاري ليصبح  حنان سليمان و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   198251  قيدت فى  

18-04-2017 برقم ايداع   3700 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

27 - ماجد لمعى جورجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107014  قيدت فى  01-03-1983 برقم ايداع   

1701 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2023  12:00:00ص

28 - محمد ميدان محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   159909  قيدت فى  2002-04-30 

برقم ايداع   3208 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

29 - السيد احمد السيد عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   170787  قيدت فى  03-05-2006 برقم 

ايداع   3405 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2026  

12:00:00ص

30 - محمود ابراهيم محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   176504  قيدت فى  15-11-2007 برقم ايداع   

11016 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2022  12:00:00ص
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31 - مصنع الهلل للتريكو س عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83809  قيدت فى  

01-06-1983 برقم ايداع   4525 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2023  12:00:00ص

32 - محمد ابراهيم مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114848  قيدت فى  31-05-2016 برقم 

ايداع   4984 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  

12:00:00ص

33 - محمد ابراهيم مصطفى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114848  قيدت فى  24-09-1985 برقم 

ايداع   5956 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2025  

12:00:00ص

34 - شركه احمد عبدا احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   135955  قيدت فى  07-03-1994 برقم 

ايداع   1707 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2024  

12:00:00ص

35 - تعديل السم التجاري ليصبح  وليد و فريد صبري عطا جرجس و شريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   

142934  قيدت فى  03-03-1997 برقم ايداع   1624 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/03/2027  12:00:00ص

36 - مطبعه الرياده احمد خميس وشريكه فتحى النعسان   شركة سبق قيدها برقم :   155052  قيدت فى  

27-08-2000 برقم ايداع   7075 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2025  12:00:00ص

37 - عارف للتجاره لصاحبها عنهم-حسام سعيد احمد عارف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159568  

قيدت فى  18-03-2002 برقم ايداع   1926 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/03/2027  12:00:00ص

38 - عماد عبد الموجود عبد الغفار الحفناوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   159929  قيدت فى  

04-05-2002 برقم ايداع   3270 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2027  12:00:00ص

39 - عدل الى عادل عبد الحميد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   174650  قيدت فى  

17-05-2007 برقم ايداع   5084 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

40 - محمد خميس محمد ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   198140  قيدت فى  2017-03-23 

برقم ايداع   2847 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  

12:00:00ص

41 - شركة الصناعات الهندسية المعمارية للنشاء والتعمير ) ايكون ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

205152  قيدت فى  01-06-1978 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

42 - البير جورج ميشيل عبد وميشيل جورج ميشيل عبد شركاء   شركة سبق قيدها برقم :   73755  قيدت فى  

31-05-1971 برقم ايداع   2449 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2026  12:00:00ص

43 - تعديل السم التجاري ليصبح  شركه بنيس المتحده - احمد بنيس و شريكه لتجارة الخردوات و الملبس 

بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   88529  قيدت فى  29-01-1977 برقم ايداع   881 وفى تاريخ  

15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

44 - عونى رمزى ارمانيوس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   153113  قيدت فى  25-01-2000 برقم 

ايداع   488 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2025  12:00:00

ص

45 - عدل اسم الشركه الى  دريم للبلستيك )فوزى الضبع سعيد جرجس وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   

174016  قيدت فى  22-03-2007 برقم ايداع   2993 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص
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46 - عبد السلم محمد محمود عثمان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   185799  قيدت فى  2013-03-21 

برقم ايداع   2355 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2023  

12:00:00ص

47 - تعديل السم التجاري الي  شركة السلم للستيراد و التصدير ) احمد عبد السلم و شريكه (   شركة سبق 

قيدها برقم :   185799  قيدت فى  29-07-2010 برقم ايداع   7483 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00ص

48 - محمود عبدالفتاح محمود مصطفي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   197624  قيدت فى  

22-11-2016 برقم ايداع   10272 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2026  12:00:00ص

49 - عيسى محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   205188  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2022  12:00:00

ص

50 - عيسى محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   205188  قيدت فى  20-03-2011 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00

ص

51 - الشركة التجارية للخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   42137  قيدت فى  29-09-1976 برقم ايداع   

4261 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  12:00:00ص

52 - يعدل السم التجارى الى ورثه-الفريد فرح ميخائيل -عنهم امجد الفريد فرح ميخائيل وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   75833  قيدت فى  06-06-1972 برقم ايداع   2213 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

53 - يعدل السم التجارى الى ورثه-الفريد فرح ميخائيل -عنهم امجد الفريد فرح ميخائيل وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   131753  قيدت فى  23-09-1991 برقم ايداع   6322 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2026  12:00:00ص

54 - الخشاب للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   174622  قيدت فى  15-05-2007 برقم ايداع   5011 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

55 - محمد عبد التواب عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   174622  قيدت فى  2007-05-15 

برقم ايداع   5011 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  

12:00:00ص

56 - تعديل اسم الشركة ليصبح  اماني محفوظ ابراهيم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   198267  قيدت 

فى  20-04-2017 برقم ايداع   3831 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2027  12:00:00ص

57 - نبيل محمد هلل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58927  قيدت فى  22-03-1962 برقم ايداع   

840 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

58 - مودرن هاوسنج للسكان والبناء ذات مسئوليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   115504  قيدت فى  

10-12-1985 برقم ايداع   7676 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2025  12:00:00ص

59 - شركة انظمة النشاءات المتقدمة ) ادكون (   شركة سبق قيدها برقم :   119967  قيدت فى  

12-04-1987 برقم ايداع   3548 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2027  12:00:00ص

60 - شركة القمة للنشاءات المنفذ اوكون شركة مساهمة مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   119967  قيدت 

فى  14-06-1995 برقم ايداع   4172 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2025  12:00:00ص

61 - شركة انظمه النشاءات المنفذه ) وكونه ( شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   119967  

قيدت فى  14-06-1995 برقم ايداع   4173 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/06/2025  12:00:00ص

Page 58 of 64 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

62 - شركة انظمه النشاءات المتقدم ادكون   شركة سبق قيدها برقم :   119967  قيدت فى  1996-10-21 

برقم ايداع   8447 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2026  

12:00:00ص

63 - السلم للهندسه والمقاولت ) طارق سلم واشرف الكيال (   شركة سبق قيدها برقم :   132601  قيدت فى  

30-03-1992 برقم ايداع   1956 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

64 - تعدل السم التجارى الى  مطبعه شاكر-حسام فوزى سعيد شاكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

136573  قيدت فى  31-07-1994 برقم ايداع   5072 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/07/2024  12:00:00ص

65 - شركة محمد عبد العزيز جمعه وشركاه لتجارة السماك   شركة سبق قيدها برقم :   141137  قيدت فى  

28-03-2011 برقم ايداع   1994 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2026  12:00:00ص

66 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   141137  قيدت فى  28-03-2011 برقم ايداع   1994 وفى تاريخ  

17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  12:00:00ص

67 - يعدل السم التجارى للشركه الى  شركه محمد عبد العزيز جمعه وشركاه لتجاره السماك   شركة سبق قيدها 

برقم :   141137  قيدت فى  02-09-1996 برقم ايداع   6661 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2026  12:00:00ص

68 - محمود امين همام وشريكه)امين للموبيليات(   شركة سبق قيدها برقم :   172402  قيدت فى  

02-10-2006 برقم ايداع   8695 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

69 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  جنفياف منير ذكى ومينا منير ذكى وشريكتهم - منير للملبس الجاهزة   

شركة سبق قيدها برقم :   187824  قيدت فى  26-07-2011 برقم ايداع   5517 وفى تاريخ  2022-05-17  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2026  12:00:00ص

70 - ورثه جريجور فريكيس بالتيان اماري ارنست مكرم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   194614  قيدت 

فى  05-02-2015 برقم ايداع   1072 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2025  12:00:00ص

71 - احمد فاروق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   198442  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   

4884 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

72 - خلفاء رمضان محمود حماد )كامل رمضان محمود حماد وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   69380  

قيدت فى  21-04-1969 برقم ايداع   1025 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/04/2024  12:00:00ص

73 - رمضان محمود حماد وشركاه )محل امال(   شركة سبق قيدها برقم :   69380  قيدت فى  1969-04-21 

برقم ايداع   1025 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2024  

12:00:00ص

74 - يعدل اسم الشركة ليصبح  شركة الطوخى التجارية - عماد الدين عبد الحكيم الطوخى وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   104266  قيدت فى  08-05-1982 برقم ايداع   3443 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

75 - شركه بلست مصر ) شركه مساهمه مصريه (   شركة سبق قيدها برقم :   131266  قيدت فى  

11-06-1991 برقم ايداع   3342 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2026  12:00:00ص

76 - محمد على محمد على وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   132468  قيدت فى  1992-02-25 

برقم ايداع   1271 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  

12:00:00ص
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77 - شركه شيحه للموبيليات )محمد صادق على شيحه وشريكه اسلم محمد صادق على شيحه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   161412  قيدت فى  25-11-2002 برقم ايداع   8707 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2022  12:00:00ص

78 - يعدل السم التجاري ليصبح  وائل امام السيد علي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189411  قيدت 

فى  29-04-2012 برقم ايداع   3712 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2027  12:00:00ص

79 - ايهاب وميلد   شركة سبق قيدها برقم :   190261  قيدت فى  19-09-2012 برقم ايداع   7533 وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2022  12:00:00ص

80 - محمد فتحى وامل فتحى   شركة سبق قيدها برقم :   195572  قيدت فى  07-09-2015 برقم ايداع   

7351 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2025  12:00:00ص

81 - شركه ممفيس للدويه والصناعات الكيماويه س ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   205203  قيدت فى  

21-05-1940 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2025  12:00:00ص

82 - شركه ممفيس للدويه والصناعات الكيماويه س ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   205203  قيدت فى  

16-10-1993 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2023  12:00:00ص

83 - بنك مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   670  قيدت فى  11-09-2012 برقم ايداع   7191 وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2022  12:00:00ص

84 - بنك مصر-سموحه   شركة سبق قيدها برقم :   670  قيدت فى  11-09-2012 برقم ايداع   7191 وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2022  12:00:00ص

85 - درويش وشركاه للمواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   120002  قيدت فى  18-04-1987 برقم 

ايداع   3610 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  

12:00:00ص

86 - تعديل السم التجارى ليصبح  أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

127986  قيدت فى  02-09-1989 برقم ايداع   6573 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/09/2024  12:00:00ص

87 - وليداي- محمد كريم سعيد عبدالوهاب الفيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   137685  قيدت فى  

21-02-1995 برقم ايداع   1252 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2025  12:00:00ص

88 - عدل الى  الحمديه للستيراد والتصدير وتشغيل معادن وتجاره الحديد ) محمد صالح وشريكه (   شركة 

سبق قيدها برقم :   143646  قيدت فى  20-05-1997 برقم ايداع   3974 وفى تاريخ  19-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

89 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح  اشرف احمد محمد عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

57729  قيدت فى  31-07-1961 برقم ايداع   6954 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/07/2026  12:00:00ص

90 - محمد عبد العال ابراهيم صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   173270  قيدت فى  2007-01-18 

برقم ايداع   455 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

91 - مدرسة الرشيد الخاصه احمد غيث وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   174251  قيدت فى  

15-04-2007 برقم ايداع   3803 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

92 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   193768  قيدت فى  13-07-2016 برقم ايداع   1000002 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  12:00:00ص
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93 - مصر حلوان للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   193768  قيدت فى  13-07-2016 برقم 

ايداع   1000002 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  

12:00:00ص

94 - البستان   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  06-02-2002 برقم ايداع   1014 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

95 - شركه محمد ونور للحذيه   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  06-02-2002 برقم ايداع   

1014 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

96 - شركه محمد نور للحذيه   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  06-02-2002 برقم ايداع   

1015 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

97 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  06-02-2002 برقم ايداع   1015 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

98 - محمد تاج الدين عبد الغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  29-05-1993 برقم 

ايداع   3337 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2023  

12:00:00ص

99 - شركة محمد ونور للحذية   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  06-07-1989 برقم ايداع   

5319 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

100 - شركه محمد ونور للحذيه   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  25-08-2003 برقم ايداع   

6631 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2023  12:00:00ص

101 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   127650  قيدت فى  25-08-2003 برقم ايداع   6631 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2023  12:00:00ص

102 - رمضان محمد ابراهيم شحاته وشريكه ابراهيم محمد ابراهيم شحاته   شركة سبق قيدها برقم :   136307  

قيدت فى  06-06-1994 برقم ايداع   3664 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/06/2024  12:00:00ص

103 - فاطمه كمال محمد متولى مرسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   173138  قيدت فى  

26-12-2006 برقم ايداع   11505 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2026  12:00:00ص

104 - احمد عبده جبر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   174076  قيدت فى  27-03-2007 برقم ايداع   

3181 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

105 - تعدل الى "ورثه على عبده حسن -عنهم مصطفى عبد الفتاح على عبده وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   

56132  قيدت فى  25-08-1960 برقم ايداع   2491 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/08/2025  12:00:00ص

106 - جورجيوس القمص لوقا جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76777  قيدت فى  1972-11-27 

برقم ايداع   4065 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2022  

12:00:00ص

107 - شركه صقر للمقاولت و الستثمار العقارى و التجارة شركه ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها 

برقم :   118608  قيدت فى  15-12-1986 برقم ايداع   9654 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  12:00:00ص

108 - محلت جيلنى بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   125800  قيدت فى  17-12-1988 برقم 

ايداع   10228 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2023  

12:00:00ص

109 - شركه الضواء للدوات الصحيه عبدالرازق ابراهيم عبدالرحمن وعبدالقادر ابراهيم عبدالرحمن   شركة 

سبق قيدها برقم :   152889  قيدت فى  22-12-1999 برقم ايداع   11330 وفى تاريخ  24-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2024  12:00:00ص
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110 - تعديل اسم الشركة ليصبح  على احمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   171450  قيدت فى  

27-06-2006 برقم ايداع   5464 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2026  12:00:00ص

111 - تعدل السم التجاري ليصبح  شركه كيم سول للصناعات الكيماوية - احمد جابر حسنين و محمد محمد عبد 

الغنى وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   174718  قيدت فى  22-05-2007 برقم ايداع   5259 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

112 - الكامل للستيراد والتصدير )منال محمود سليمان وشريكها(   شركة سبق قيدها برقم :   187314  قيدت 

فى  16-05-2011 برقم ايداع   3249 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص

113 - على أنور على عبد السلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191669  قيدت فى  2013-04-28 

برقم ايداع   3502 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2023  

12:00:00ص

114 - احمد محمد عبد العال مهنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   198307  قيدت فى  2017-04-30 

برقم ايداع   4104 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

115 - شركه وورمز اسكندريه لخدمه البضائع   شركة سبق قيدها برقم :   123538  قيدت فى  

31-07-2004 برقم ايداع   6337 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2024  12:00:00ص

116 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   123538  قيدت فى  31-07-2004 برقم ايداع   6337 وفى تاريخ  

25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2024  12:00:00ص

117 - شركه ورمز اسكندريه لخدمه البضائع شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   123538  

قيدت فى  16-09-1998 برقم ايداع   7939 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/09/2023  12:00:00ص

118 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   123538  قيدت فى  16-09-1998 برقم ايداع   7939 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2023  12:00:00ص

119 - الشركة المصرية الدوليه للتريكو و الصباغه - داى تكس   شركة سبق قيدها برقم :   129600  قيدت فى  

16-01-2012 برقم ايداع   417 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

120 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   129600  قيدت فى  16-01-2012 برقم ايداع   417 وفى تاريخ  

25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

121 - شركه مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   138044  قيدت فى  09-06-1999 برقم ايداع   5057 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2024  12:00:00ص

122 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   138044  قيدت فى  09-06-1999 برقم ايداع   5057 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2024  12:00:00ص

123 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   138044  قيدت فى  18-12-1997 برقم ايداع   10723 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2022  12:00:00ص

124 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   138044  قيدت فى  18-12-1997 برقم ايداع   10723 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2022  12:00:00ص

125 - محمد فتحى عبد الرحمن حسن العوضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   177473  قيدت فى  

24-02-2008 برقم ايداع   1648 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2023  12:00:00ص

126 - نصيب رجب جمعه مفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   190571  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   8674 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2022  

12:00:00ص
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127 - شركة قها للغذيه المحفوظة شركة تابعه مساهمه مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   205155  قيدت 

فى  01-08-1993 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/07/2023  12:00:00ص

128 - شركه النيل للدويه والصناعات الكيماويه ) النيل ( شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية   شركة 

سبق قيدها برقم :   205227  قيدت فى  24-06-1963 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  2022-05-25  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  12:00:00ص

129 - شركه النيل للدويه والصناعات الكيماويه ) النيل ( شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية   شركة 

سبق قيدها برقم :   205227  قيدت فى  18-09-1993 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  2022-05-25  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2023  12:00:00ص

130 - يعدل اسم الشركة التجارى الى-سعيد وليم فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118231  قيدت فى  

04-11-1986 برقم ايداع   8339 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2026  12:00:00ص

131 - جزاره القطع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   132476  قيدت فى  27-02-1992 برقم ايداع   

1302 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

132 - المصريه لتجاره الحبوب والغلل - ابراهيم عبدالقوى عبد الحافظ اليمنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم 

:   137329  قيدت فى  14-12-1994 برقم ايداع   9093 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2024  12:00:00ص

133 - احمد محمد مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   169527  قيدت فى  15-11-2005 برقم ايداع   

8588 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2025  12:00:00ص

134 - شركةعبد القوى عبد الحافظ وشركاه لتجارة الحبوب والغلل ) الشركة العربية للتجارة (   شركة سبق 

قيدها برقم :   172646  قيدت فى  07-11-2006 برقم ايداع   9638 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

135 - سامح السيد عرابى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   185392  قيدت فى  13-06-2010 برقم 

ايداع   5955 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2025  

12:00:00ص

136 - يعدل السم التجارى الى محمد نبيل احمد شوقى وشركاه لداره المشروعات العقاريه   شركة سبق قيدها 

برقم :   189478  قيدت فى  08-05-2012 برقم ايداع   4031 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

137 - عبد الحميد محمد على سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191718  قيدت فى  2002-04-23 

برقم ايداع   3788 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  

12:00:00ص

138 - يعدل السم التجارى الى على مصطفى على عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191718  قيدت 

فى  23-04-2002 برقم ايداع   3788 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

139 - اسلم على محمد عبد الحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   193498  قيدت فى  2014-06-02 

برقم ايداع   4491 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  

12:00:00ص

140 - دبور وشركاه دارفن مصنوعات الجلود   شركة سبق قيدها برقم :   42744  قيدت فى  1951-11-25 

برقم ايداع   2517 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2026  

12:00:00ص

141 - حسن نجدى اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115404  قيدت فى  28-11-1985 برقم 

ايداع   7413 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  

12:00:00ص
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142 - ورثه المرحوم محمد السيد عبد العال ) السيد محمد السيد عبد العال وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

145998  قيدت فى  18-01-1998 برقم ايداع   408 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/01/2023  12:00:00ص

143 - جورجى ناصيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   85978  قيدت فى  13-01-1976 برقم ايداع   

137 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2026  12:00:00ص

144 - وليد بديع محمد خاطر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   142539  قيدت فى  08-01-1997 برقم 

ايداع   185 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00

ص

145 - احمد عبدالمولي عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   167034  قيدت فى  20-12-2004 برقم 

ايداع   10196 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2024  

12:00:00ص

146 - يعدل السم التجاري الي  شركة شرق البحر المتوسط والشرق الوسط النموذجية - قطب عبدا جمعه 

السيد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   174227  قيدت فى  12-04-2007 برقم ايداع   3714 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

147 - محمد احمد مختار ابو باشا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   176958  قيدت فى  2007-12-31 

برقم ايداع   12513 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2022  

12:00:00ص

148 - تعديل السم التجاري ليصبح  مطبعة النهضة ) ورثة جورج اديب جرجس عنهم عماد جورج اديب و 

شركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   188939  قيدت فى  16-02-2012 برقم ايداع   1482 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  12:00:00ص

149 - شركة مالتي فارما للدوية والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   205230  قيدت فى  2015-05-31 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2025  

12:00:00ص

150 - احمد راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205233  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00

ص

151 - تعدل الى الشركه الدوليه لمكافحه الفات والخدمات )هاتريك( محمد كمال احمد صبحى وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم :   132802  قيدت فى  21-05-1992 برقم ايداع   2992 وفى تاريخ  31-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

152 - شركه الدرويش لبقاله المواد التموينيه -كامل محمد كامل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   152361  

قيدت فى  02-03-2010 برقم ايداع   2101 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/03/2025  12:00:00ص

153 - شركه الدرويش لبقاله المواد التموينيه  كامل محمد كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   152361  

قيدت فى  29-10-1999 برقم ايداع   9797 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/10/2024  12:00:00ص

154 - عدل السم التجارى الى شركة الخوه المتحده )محمد حسن وشركائه(   شركة سبق قيدها برقم :   

153881  قيدت فى  22-04-2000 برقم ايداع   3215 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/04/2025  12:00:00ص
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