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قيود أفراد

1 - منن فتحي عبدالله محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4036 ورقم قيد 97743    محل رئيسى  عن مكتب توريد لعب اطفال, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 20 

بالدور السادس علوي شقة رقم 23 شارع محمد كريم _ العصافرة قبلي

2 - احمد السيد محمد ابو خود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4045 

ورقم قيد 97745    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية شارع 

المراغى العمومي شارع الشرقاوى للبويات بعمارة هانى القاضي يمين مدخل العماره _ محل بالدور الرضي

3 - محمود محمد محمد ابوسعده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4046 

ورقم قيد 97746    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات في مجال النشاط ) ماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة (, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 4 عمارة احمد درويش بشارع النوبين دربالة

4 - جمال على السيد محمد محمد القديم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4066 ورقم قيد 97748    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس رجالي ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

السكندرية امام رقم 3 شارع السباعي _ ميامي _ اسكندر ابراهيم

5 - رضا صبحى حسن مصطفى الصريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 4070 ورقم قيد 97749    محل رئيسى  عن مكتب توريد اخشاب ونشارة, بجهة محافظة السكندرية 

شارع السوق _ خورشيد

6 - بينامين راضي سعيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4080 

ورقم قيد 97750    محل رئيسى  عن مكتب توريد احذيه, بجهة محافظة السكندرية برج الندي شارع 16 الملك 

عزبة الفلكي

7 - الجميل للمقاولت العمومية - احمد محمد احمد الجميل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 4096 ورقم قيد 97752    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتأجير معدات 

وعموم الستيراد و التصدير ) ماعد الفقرة 36 من المجموعة السادسة وكذلك المجموعة 19 (, بجهة محافظة 

السكندرية شارع الدوية الجلتينية الناصرية القديمة العامرية

8 - محمدابراهيم عبد اللطيف احمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 4109 ورقم قيد 97753    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة السكندرية 148 شارع 

القومية العربية باكوس _ محل

9 - عبدا السعيد محمود امام يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4147 ورقم قيد 96056    رئيسى آخر  عن منفذ بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 2 طريق جمال 

عبدالناصر العصافره منتزه محل رقم 4

10 - عبدا السعيد محمود امام يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4147 ورقم قيد 96056    رئيسى آخر  عن منفذ بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي 

بملك احمد السعيد محمود امام

11 - منى محمد محمد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4154 

ورقم قيد 97754    محل رئيسى  عن فرن افرنجى, بجهة محافظة السكندرية شارع 605 من شارع القاهره 

سيدى بشر قبلى

12 - ايمن السيد عبد العزيز عمران تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4167 

ورقم قيد 97756    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية الخر / القطعه رقم )677 من 

87 اصليه ( شارع الطريق الدولى المنشية البحرية _ برج )B( _ الرضى _ محل ) 7 ( بملكه
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13 - ايمن السيد عبد العزيز عمران تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4167 

ورقم قيد 97756    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة الرئيسي / شارع على مطير بملك/ 

الطالب

14 - حسام حلمى احمد السنبارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4169 

ورقم قيد 97757    محل رئيسى  عن خدمة توصيل طلبات, بجهة محافظة السكندرية 11 عمارة قرطبة ابراج 

الشركة المتحدة شارع اديب معقد _ السيوف شماعة _ شقة

15 - احمد محمد جمعه عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4173 ورقم قيد 91626    رئيسى آخر  عن الخر /  توريد وبيع مواد بناء ورفع مخلفات والكيماويات والزيوت 

والشحوم, بجهة محافظة السكندرية الخر / برج جولد تاور شارع 7 من شارع النصر امام جرين بلزا سموحة

16 - احمد محمد جمعه عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4173 ورقم قيد 91626    رئيسى آخر  عن الخر /  توريد وبيع مواد بناء ورفع مخلفات والكيماويات والزيوت 

والشحوم, بجهة محافظة السكندرية الرئيسي / ابيس الثانيه بجوار المسجد الرمل

17 - حسن سمير محمد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4191 

ورقم قيد 97758    محل رئيسى  عن تصنيع أخشاب بمختلف انواعه, بجهة محافظة السكندرية 33 شارع 15 

متفرع من شارع جمال عبدالناصر سيدى بشر بعد هشام للثاث _ محل بالدور ارضى

18 - كمال محمد ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4197 

ورقم قيد 97759    محل رئيسى  عن تطريز يدوى, بجهة محافظة السكندرية شارع صديق شيبوب سيدى بشر 

بحرى _ برج امبر تور أ شقة بالدور الول علوى

19 - خالد سامح سيد عبد الحميد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4224 ورقم قيد 97760    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية بشرط استصدار التراخيص اللزمة فيما عدا 

المن والحراسة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الرضى بالعقار 

رقم 8 شارع رشدى _ كليوباترا

20 - حمدى عكاشه منصور التميم شبارة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4225 ورقم قيد 97761    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 30 تنظيم شارع 

600 شارع القاهرة سيدى بشر قبلى

21 - جمال صلح الدين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4238 ورقم قيد 87532    رئيسى آخر  عن بيع موبايل واكسسوار, بجهة محافظة السكندرية طريق اسكندريه 

مطروح _ الدرايسه كيلو 16.5 امام مسجد الدراسيه

22 - ماهر رشدى اسكندر جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4243 

ورقم قيد 97274    رئيسى آخر  عن تعبئة مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 2 شارع ابراهيم السيوطي 

متفرع من شارع 30 _  العصافرة قبلي _ محل

23 - محمد محمود عبدالرازق حمدان قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 4241 ورقم قيد 97762    محل رئيسى  عن بقاله جافة, بجهة محافظة السكندرية محل يسار العقار رقم 

85 شارع بن فرناس _ باكوس

24 - احمد عبدالعزيز عبدالقادر محمد مصطفى - مصطفى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 4244 ورقم قيد 97763    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية نجع 

6 اكتوبر امام صندوق الدعم _ عزبة محسن _ شقه الدور الول علوي

25 - نجده محمد الشربينى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4246 

ورقم قيد 97764    محل رئيسى  عن مكتبة دون تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 44 

شارع مسجد عمر بن عبد العزيز _ سيدى بشر بحرى _ محل رقم 3 بالدور الرضى يمين المدخل
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26 - حنان حمدي سليمان فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4249 

ورقم قيد 97765    محل رئيسى  عن مشغل خياطه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

السكندرية شقة بالدور التاسع علوى عقار رقم 19 شارع ملك حفنى _ فيكتوريا

27 - ممدوح زكى جمعه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4258 

ورقم قيد 97766    محل رئيسى  عن توريد ملبس وادوات رياضية, بجهة محافظة السكندرية 14 شارع سعد 

بن معاذ من ش النصر عزبة نصر الدين برج الجوهرة سموحة الجديدة

28 - سامح نجيب فهمى فاخورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4290 

ورقم قيد 90965    رئيسى آخر  عن تصنيع كمامات, بجهة محافظة السكندرية 6 اكتوبر _ المعهد الديني - 

ابيس الثانيه

29 - فارس جمال حامد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4271 

ورقم قيد 97767    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة السكندرية 6 شارع 15 عزبة سكينة 

القديمة امام مسجد قباء عوايد

30 - احمد عبدالهادي عبدالمعطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4291 

ورقم قيد 97768    محل رئيسى  عن توريد ملبس داخلية جملة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية 191 شارع محمود الكمشوشي _ السيوف

31 - محمد السيد عبدالمحسن احمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 4292 ورقم قيد 97769    محل رئيسى  عن مكتب ادارة شواطئ, بجهة محافظة السكندرية بلوك 11 

مساكن القلعه _ عوايد _ شقه

32 - سليمان عبدالحميد على حميده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4295 ورقم قيد 97770    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات فى مجال النشاط فيماعدا توريدات العماله 

وماعدا المن والحراسة والكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية ش القاسمي وشارع بن مصلح ميامي

33 - زياد عادل احمد احمد قاقا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4305 

ورقم قيد 97771    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية 

عمارة انوار مكة بشارع وادي الملوك من اديب معقد السيوف

34 - عماد ميلد جرجس متى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4335 

ورقم قيد 97772    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات ماكينات تصوير وطباعة وتغليف فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 595 بشارع مسجد التائبين _ سيدى بشر قبلى

35 - ياسر مصطفى احمد الزهرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4340 ورقم قيد 97774    محل رئيسى  عن خدمات نظافة وتطهير خزانات ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة 

محافظة السكندرية 36 شارع حسين سليمان من العيسوى

36 - رضوي محمد محمد مليجي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4352 

ورقم قيد 97775    محل رئيسى  عن تنمية مهارات الطفال فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية ناصية شارع امين االخولى والحجر _ 

الول علوى _ شقة

37 - ياسر شوقي اسماعيل حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4369 

ورقم قيد 97776    محل رئيسى  عن بيع اثاث مكتبي, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع محمد عارف السيوف 

_ برج المحبة والسلم

Page 4 of 70 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

38 - اسماعيل مصطفى اسماعيل حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4371 ورقم قيد 97777    محل رئيسى  عن ادارة واستغلل المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة السكندرية 

محل ) ب ( شارع 15 برج علء الدين _ سيدى بشر بحرى

39 - باكينام محمد الحبشى احمد ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 4378 ورقم قيد 97779    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 24 تقاطع شارع 

المير حليم مع شارع رياض باكوس

40 - هانى محمود كمال محرم مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4384 ورقم قيد 97780    محل رئيسى  عن توريد ادوات صحية, بجهة محافظة السكندرية 326 شارع 

الندلس مع شارع قنال المحمودية _ سموحه

41 - حميده عيد عبد العاطي ضيف ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4406 ورقم قيد 97781    محل رئيسى  عن مشويات, بجهة محافظة السكندرية شارع احمد ابو سليمان خلف 

شارع دنا العمومي _ محل

42 - ايمن احمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4413 ورقم 

قيد 97782    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع الشيخ علي عقل من ارض 

الفولي _ باكوس

43 - فاطمه عبده عبدالحكيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4419 ورقم قيد 97784    محل رئيسى  عن تنميه المهارات ماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش 19 متفرع من ش 45 عصافرة قبلى الدور الول , 

شقه , قسم

44 - احمد السيد عيسوى عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4439 ورقم قيد 97786    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري والدولي, بجهة محافظة السكندرية ابيسى مشروع ناصر _ خلف مشويات الفخراني

45 - اسلم محمد السيد عبدالمطلب الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4446 ورقم قيد 97787    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 9 شارع قنال المحمودية البر 

القبلي _ جانوتي

46 - جابر ابراهيم محمد الخماتي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4447 

ورقم قيد 97788    محل رئيسى  عن بيع فول وفلفل, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 50 شارع 

عبدالعزيز احمد 17 سابقا _ سيدي بشر بحري

47 - عمرو محمد احمد محمد الشقفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4451 ورقم قيد 97789    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا ملبس الجهات العسكريه, بجهة محافظة 

السكندرية 1 شارع المل من الشرقاوى

48 - شعبان عيد محمد علي ابوسالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4461 ورقم قيد 97790    محل رئيسى  عن جراج و غيار زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية شارع 

المراغي العمومي بجوار ملعب الدياشين

49 - رمضان محمود عبدالعال رهيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4466 ورقم قيد 97791    محل رئيسى  عن جزارة وتجهيز وتحضير ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة 

السكندرية 16 شارع شيديا _ البراهيميه

50 - محمد حسن السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4494 ورقم قيد 97793    محل رئيسى  عن بيع شنط حريمى بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 3 شارع ابيدوس _ سيدى بشر قبلى
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51 - طارق محمود فتحي السيد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 4518 ورقم قيد 97794    محل رئيسى  عن بلي ستيشن وتحضير وتقديم المشروبات الساخنه والباردة 

والمأكولت فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 

1 يمين المدخل ببرج الحمد _ شارع احمد محسن السيوف

52 - عادل محمد محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4522 ورقم قيد 97795    محل رئيسى  عن اتيلية, بجهة محافظة السكندرية 18 شارع شعراوي مول الوطنية

53 - ايمن رضا على شريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4558 

ورقم قيد 97798    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة السكندرية مشروع ناصر ابيس 

الرابعة بجوار ورشة عادل حموده الرمل

54 - سماح محمد حسين المكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4573 

ورقم قيد 97799    محل رئيسى  عن محل لبيع شنط واحذية حريمى, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار 8 

تنظيم شارع سانت جينى رشدى

55 - اسامة محمود عزالدين محمد محمود الفزاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-22 

برقم ايداع 4574 ورقم قيد 97800    محل رئيسى  عن بيع منتجات اون لين ) انتيكات ( فيما عدا المن 

والحراسة والكاميرات اللسيلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع احمد باشا  

ذو الفقار _ برج القصر البيض _ لوران _ الدور التاسع _ شقة ) 17 (

56 - الء طارق شوقى جاد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4580 

ورقم قيد 97801    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع مصطفى كامل _ عمارة 

الرضوان ابراج رياض العمار _ امام معرض السكندرية الدولى _ سيدى بشر قبلى _ شقة 202

57 - جورج وليم بقطر جرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4596 

ورقم قيد 97803    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المراتب السفنجية والمفروشات, بجهة محافظة السكندرية 

219 شارع مصطفى كامل غبر _ محل

58 - عمرو احمد متولى حسن احمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 4603 ورقم قيد 97804    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات استعمال, بجهة محافظة السكندرية 

19 شارع عبد الفتاح الشعشاعى ملك / رزق جاب ا _ محل

59 - سوزان بطرس قديس غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4614 ورقم قيد 97805    محل رئيسى  عن توريدات احبار ومستلزمات ماكينات تصوير فيما عدا توريد العمالة 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية شارع 8 من شارع 16 المتفرع من شارع المستشارين طوسون _ الول علوى _ شقة

60 - احمد ابراهيم احمد محمد محلوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4616 ورقم قيد 97806    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات تعبئة وتغليف, بجهة محافظة السكندرية وحدة 

رقم 7 بالطابق الرضي بعد البدروم بالعقار الكائن 3 تنظيم شارع يوسف شهدي وابراهيم كامل بجوار طبية _ 

سيدي بشر

61 - سلم لتجارة المبيدات والسمدة الزراعية وبذور التقاوى  عبد الرحمن عبده سلم عبد الرحمن سلم تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4626 ورقم قيد 97807    محل رئيسى  عن 

بيع مبيدات واسمدة زراعية معباه وبذور تقاوى, بجهة محافظة السكندرية المنشية البحرية خلف بازار ابو شوشة 

اسكوت _ محل بالدور الرضى
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62 - احمد عصام محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4628 

ورقم قيد 97808    محل رئيسى  عن تغير زيوت السيارات, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع 313 سموحة

63 - محمد محمد علي محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4633 ورقم قيد 97810    محل رئيسى  عن بوفيه ) بيع مشروبات بارده وساخنة (, بجهة محافظة السكندرية 

العقار رقم 57 شارع ميامي _ خاف عمارة المعلمين

64 - دعاء عبدالموجود محمدين عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 4635 ورقم قيد 97811    محل رئيسى  عن مكتب مستحضرات تجميل بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 

برج الصحابه ش 8 شمال متفرع من ش 16 الصلح الفلكى شقه بالدور الثانى عشر يمين المصعد

65 - احمد محمود صالح حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4641 

ورقم قيد 97812    محل رئيسى  عن ورشة نجارة بمختلف انواعها, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 6 

شارع 12 ارض دويدار

66 - مصطفى محمد دندراوي خضري تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4659 ورقم قيد 97813    محل رئيسى  عن تنمية موارد بشرية فيماعدا المن والحراسة والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 23 شارع احمد قمحه الزاريطه مكتب

67 - صباح عبدالهادى محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4681 ورقم قيد 85834    رئيسى آخر  عن منفذ بيع ملبس فيماعدا الملبس والمهمات العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى / ك 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي مول روز جاردن محل رقم 7 

الدور الرضي )) ونشاطه منفذ بيع ملبس فيماعدا الملبس والمهمات العسكرية  براسمال عشرة الف جنيه  ((((

68 - نهال احمد محمد فتحى احمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4674 ورقم قيد 97814    محل رئيسى  عن تجارة النتيكات والمشغولت اليدوية, بجهة محافظة السكندرية 4 

شارع نوتوردام دى سيون _ جليم _ شقة دور ارضى

69 - هشام سعد مصطفى عبده ابو المعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4677 ورقم قيد 97815    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات مصانع, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع 

مصطفى القط _ الحضرة _ محل

70 - ايهاب محمود اسماعيل عبداللطيف اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 4690 ورقم قيد 97816    محل رئيسى  عن مساج وسبا ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

الجهات المختصه (, بجهة محافظة السكندرية عمارات جمعيه مصطفى كامل شارع 57 _ عقار رقم 57 , 56 _ 

البكباشي العيسوى _ المندره _ ثلثه شقه تجاريه

71 - اسامه يحيي ابراهيم السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4694 ورقم قيد 97818    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 2 _ العمراوي 

الصغري من شارع المدارس بجوار مدرسة طيبه

72 - امال محمد مسعود مطير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4708 

ورقم قيد 97819    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 57 شارع محمد محمد امر ا احمد شارع 15 سابقا _ سيدى بشر قبلى _ محل

73 - مصطفى احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4709 

ورقم قيد 97820    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 2 عقار رقم 37 عزبة 

الرحمة
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74 - سيد برعي علي عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4712 

ورقم قيد 97821    محل رئيسى  عن بقاله جافة, بجهة محافظة السكندرية محل 1 عقار 37 عزبة الرحمه

75 - اسماء محمود رضوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4713 ورقم قيد 97822    محل رئيسى  عن توريد ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية شارع 16 عزبة 

سكينه العوايد

76 - محمد مصطفي عبدالحميد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4727 ورقم قيد 97823    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية شارع خالد بن 

الوليد ال 500 محل 4 امام 65

77 - محمد غلوش الصادق الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4745 ورقم قيد 97824    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية 9 عزبة محسن الكبرى بجوار مسجد الصابرين

78 - مها توفيق اميل اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4746 

ورقم قيد 97825    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات جاهزه ) دون التصنيع (, بجهة محافظة السكندرية 11 

شارع مدرسة الرياده _ ابراج الشرطه اسفل عماره ب ثالث محل يمين مدخل العقار _ سموحه

79 - السيد رضا محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4754 

ورقم قيد 97826    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 27 شارع التوحيد من 

شارع الجميز _ الحضرة الجديدة _ محل

80 - هشام السيد فتحى السيد سليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4759 

ورقم قيد 97827    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية امتداد شارع احمد عبدالوهاب 

الراس السوداء

81 - خلود جمال رجب محمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4771 ورقم قيد 97828    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة السكندرية 67 شارع اسكندر ابراهيم 

ميامي دور اول

82 - المصطفي محمد محمد عبدالفتاح سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4776 ورقم قيد 97829    محل رئيسى  عن تدريب و تنميه بشريه و دارسات جدوي و استشارات هندسيه 

و دراسات استراتيجيه _ فيماعدا المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه و النترنت بعدالحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة السكندرية الوحده ) 105 ( نموذج ) 5 ( الدور الول ) أ ( شارع النصر امام جرين بلزا

83 - محمد فتحي السعيد محمد قناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4810 ورقم قيد 97831    محل رئيسى  عن سيبر نت فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 19 شارع نور السلم متفرع من شارع مصطفى 

كامل مام معرض السكندرية الدولى _ محل

84 - عبدالشافي عبدالعزيز عبدالغني عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 4828 ورقم قيد 97832    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء للجهات الملزمة, بجهة محافظة 

السكندرية شارع 8 طوسون محل

85 - محمد جلل عباس عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4831 

ورقم قيد 97833    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 2 _ 5 شارع 

الشهيد كمال الدين صلح _ سموحة
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86 - هبه ا كمال السيد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4833 

ورقم قيد 97834    محل رئيسى  عن برمجيات وتسويق فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع 10 

المستشارين متفرع من 25 طوسون برج الياسمين _ الرابع علوى _ شقة )1 (

87 - سامى سمير فؤاد اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4835 ورقم قيد 97835    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية للطفال فوق سن  الربع سنوات فيما عدا 

المن والحراسة والنتلنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع 25 متفرع 

من شارع 45 يمين ) بشارع 23 سابقا ( العصافرة قبلى _ الول علوى _ شقة يسار الصاعد

88 - مينا غالي داود عزمى برسوم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4843 ورقم قيد 97836    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة السكندرية 9 شارع 

الندلس _ ابو سليمان شقه الدور الرابع

89 - مايكل اشرف منير ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4845 

ورقم قيد 97837    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 4 _ 17 شارع مصطفى 

كامل مع شارع بهاء الدين الغتورى _ سموحة

90 - محمد رمضان بيومى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4850 

ورقم قيد 97839    محل رئيسى  عن اعمال دهانات وترميل, بجهة محافظة السكندرية حوض الطماطم شارع 

مدرسة منار المعمورة البلد

91 - ايمن مهران محمود مهران تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4880 

ورقم قيد 97840    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وحلوانى, بجهة محافظة السكندرية 5 ش عبدالرحمن 

شكرى , بولكلى , محل , قسم

92 - على عبدالحافظ عطا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4886 ورقم قيد 97841    محل رئيسى  عن مخبز وحلوانى, بجهة محافظة السكندرية 11 ش صبرى باشا 

ناصيه سان استيفانو , محل , قسم

93 - محمد رمضان شعبان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4890 ورقم قيد 97842    محل رئيسى  عن كافيه وبلي ستيشن فيماعدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 56 شارع طارق

94 - محمد موسي بيومي محمد البربري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4900 ورقم قيد 97843    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز وتقديم القهوة, بجهة محافظة السكندرية 22 شارع 

علي باشا ابراهيم الول

95 - ندى جمال مصطفى حسن حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4912 ورقم قيد 97844    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فيماعدا المن والحراسة والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 7 تقاطع عمر لطفى مع سيرين - منصور فهمي حاليا 

كوبري الجامعة

96 - احمد مصطفي محمد مختار الشاذلي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4931 ورقم قيد 97845    محل رئيسى  عن بيع هدايا ولعب اطفال, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 5 

بالعقار خلف 198 طريق الحرية البراهيمية

97 - محمد جمال البدرى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4949 ورقم قيد 97846    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية شارع 30 امتداد المعهد 

الدينى _ عصافره قبلي محل رقم ) 3 ( بجوار العياده الشامله
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98 - محمد السيد محمد على عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4955 ورقم قيد 97847    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات بادره وساخنه, بجهة محافظة السكندرية شارع د 

حسن زكي مع ياسر بن عامر

99 - حلمي الششتاوى عطيه متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4976 ورقم قيد 97849    محل رئيسى  عن مخبز ايطالي ) ماعدا مايصنع من البسكويت (, بجهة محافظة 

السكندرية 113 شارع جمال عبدالناصر _ سيدي بشر بحري _ محل

100 - نور الدين محمود طلبة محمد اليمنى - اليمنى للمستلزمات الطبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع 4977 ورقم قيد 97850    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, 

بجهة محافظة السكندرية 4 شارع مصطفى اسماعيل _ الزاريطه _ محل ) 2 (

101 - منى سعيد محمود ابراهيم السخاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4978 ورقم قيد 97851    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية شارع 9 من شارع 16 

الملك برج الميار _ الفلكى

102 - تامر مسعد تامر بخيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4988 

ورقم قيد 97852    محل رئيسى  عن خرده وتوريدات عامه ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 13 شارع 10 متفرع من شارع 25 _المعمورة البلد _ محل

103 - غادة السيد عبدالغفار فكري تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4992 

ورقم قيد 97853    محل رئيسى  عن مكتب ترجمة فيما عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية اتحاد ملك الزهور 

_ تقاطع شارع كمال الدين صلح مع شارع مصانع غزه _ سموحة _ الول _ مكتب ) 15 (

104 - رجب رمضان حسين عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5019 ورقم قيد 97854    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع الخلص 

عزبة التوفيقية خورشيد المنتزه _ محل

105 - سماح ابو ضيف عبد الراضى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 5020 ورقم قيد 97855    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة السكندرية 123 شارع جمال 

عبد الناصر _ سيدى بشر

106 - ناديه مرسى عبدالجواد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5023 ورقم قيد 97856    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالجملة, بجهة محافظة السكندرية شارع 

عشرين متفرع من عبدالعزيز الهوارى بجوار مسجد السلموني

107 - محمد عبد الهادى عبد السلم الشيحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 5024 ورقم قيد 97857    محل رئيسى  عن تصميمات هندسية, بجهة محافظة السكندرية شارع القصى 

من شارع المواسير جانوتى _ شقة دور اول علوى
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فروع الفراد

1 - صيدليه د / محمد ممدوح احمد سلمه  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   4065 ورقم قيد   64111  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية المسطح التجاري رقم ) 4 ( _ العماره رقم ) 7 ( مشروع طابيه سيدي 

بشر الستثماري

2 - ادمون جورج زهار  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   4086 ورقم قيد   57676  محل فرعى  عن تم 

تعديل النشاط الى / وكيل فنانين فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 24 شارع سيدى جابر _ سبورتنج

3 - مى مجدى على عطيه  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   4196 ورقم قيد   89536  محل فرعى  عن 

تنميه مهارات فوق سن 4 سنوات فيما عدا خدمات النتر نت والمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه  

بجهة محافظة السكندرية شقه ) 8 ( دور ادارى تقاطع طريق قنال المحموديه مع قناة السويس _ دور الميزانين

4 - منى حسن عبد العال محمد غنيم  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   4218 ورقم قيد   94337  محل 

فرعى  عن بيع ماكولت تيك اواى  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عقار رقم 11 شارع 

ونجت ) محمد فريد سابقا ( محل رقم 6 بالدور الرضى ) الناصية (

5 - حنا زخاري سيداروس برسوم  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   4261 ورقم قيد   57598  محل فرعى  

عن يعدل النشاط ليصبح / تصنيع مليات  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 42 شارع 5 من شارع 16 بجوار 

مكتبة افندينا

6 - هانى لوندى مكارى عبد الملك  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   4275 ورقم قيد   84823  محل 

فرعى  عن بيع الحذيه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / برج الطحان شارع 311 امام 

نادى سموحه

7 - انور محمد انور ابراهيم فراج  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   4321 ورقم قيد   93169  محل فرعى  

عن توزيع اجهزه تكييف بالعموله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 160 شارع احمد شوقى 

_ رشدى

8 - عبدالنور مسعد بخيت  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   4722 ورقم قيد   70186  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عقار رقم 278 شارع ملك حفنى برج 

السدين _ سيدى بشر بحرى

9 - طارق محمد محمود ابراهيم  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   4827 ورقم قيد   20056  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير  بجهة محافظة السكندرية 20 شارع ملك حفني _ فيكتوريا

10 - مريم بشرى شاروبيم اقلديوس  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   4823 ورقم قيد   42933  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط تجاره زهور ونباتات الزينه الصناعيه  بجهة محافظة السكندرية 24 شارع القائم مقام احمد 

عبدالعزيز _ كفر عبده رشدى

11 - جورج ادوارد نجيب جرجس  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4916 ورقم قيد   61306  محل فرعى  

عن تعديل النشاط إلى / مكتب ادارى للتعاقدات على اجهزة التكييف  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 10 شارع 45 العصافرة بحرى _ الدور الثانى

12 - ماهر احمد عبد الحميد احمد السعدنى  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4929 ورقم قيد   97398  

محل فرعى  عن بيع خردوات ومحمصات  بجهة محافظة السكندرية 28 شارع ابراهيم شريف _ مصطفى كامل
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قيود الشركات

1 - محمد ماهر سعيد سالم و شريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

4039 ورقم قيد  97744    مركز عام  عن بقاله عامه  بجهة محافظة السكندرية شارع المدينه المنوره متفرع 

من شارع 20

2 - ايمن محمد احمد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

4054 ورقم قيد  97747    مركز عام  عن مكتب ليموزين والرحلت الداخلية بجميع انواعها والرحلت 

والليموزين  بجهة محافظة السكندرية المكتب الدارى الكائن بالوحده الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقم 38 _ 

40 شارع توت عنخ امون

3 - احمد سلمة ربيع وشريكه محمد طه مصطفى ) دلتا للتوزيع ( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    4092 ورقم قيد  97751    مركز عام  عن توزيع زيوت محركات  بجهة 

محافظة السكندرية محل رقم 4 يمين المدخل شارع مصنع بيبى كوكا _ الطريق الزراعى _ ابيس _ عزبة 

الموظفين

4 - شركة ايتن وليليانا لتجارة الملبس شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    4166 ورقم قيد  97755    مركز عام  عن تجارة الملبس  بجهة محافظة السكندرية شارع 556 

السيوف بحرى  قسم المنتزه

5 - الحوشى للمقاولت _ محمد السيد حسن على الحوشى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   16-05-2022 برقم ايداع    4337 ورقم قيد  97773    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات 

فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة السكندرية 32 شارع صلح الدين ابراهيم _ 

السيوف

6 - ) ورثة اسامة زكريا محمد معوض ( عنهم ريهام حسن محمود محمد وشركاها شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4373 ورقم قيد  97778    مركز عام  عن مكتب 

تجهيز ونقل ودفن الموتى  بجهة محافظة السكندرية مكتب بالدور الرضي بالعقار رقم 6 شارع خلف شارع 

احمد السكندرى _ سيدى بشر

7 - شركه الحمد للمقاولت - هانى ابراهيم محمد سيد احمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   17-05-2022 برقم ايداع    4415 ورقم قيد  97783    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات 

واعمال ورصف الطرق فيماعدا توريدات العماله وماعدا الكبيوتر ومستلزماته والنترنت  بجهة محافظة 

السكندرية العقار رقم 54 نهاية شارع 61 متفرع من شارع ملك حفنى سيدي بشر

8 - بيتر عادل مترى وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4432 ورقم قيد  97785    مركز عام  عن عموم استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع جعفر الصادق خلف 98 طريق الحرية

9 - يوسف محمد حسني شحاته و شركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    4473 ورقم قيد  97792    مركز عام  عن مقاولت عموميه و توريدات  بجهة محافظة السكندرية 

9 شارع بن شعبه متفرع من شارع المشير

10 - اسكاى لين ) احمد صبره وشريكه ( شركة  رأس مالها 850,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    4535 ورقم قيد  97796    مركز عام  عن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وجميع أجزائها 

والمقاولت العامة واستشارات هندسية وتنفيذ عقود توريد وتركيب وصيانة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 

والبيع بالجملة والتجزئة لمعدات وأجهزة وانظمة الطاقة الشمسية وتصدير أجهزة ومعدات وأنظمة الطاقة الجديدة 

والمتجددة وتصنيع السخانات الشمسية و البطاريات ومحولت الطاقة وجميع أجزاء ومكونات أنظمة ومحطات 

الطاقة الجديدة والمتجددة  بجهة محافظة السكندرية شارع محمد شريف الفضالى متفرع من شارع القاهرة

11 - جمال محمد علي الشابوري و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    4546 ورقم قيد  97797    مركز عام  عن مقاولت عامه و توريدات عموميه ) ماعدا توريد 

الكمبيوتر والمستلزمات ( و توريد السمنت و توريد الخرسانه الجاهزه و اعمال الساسات و النشاءات و 

التشطيبات و غيرها  بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه _ المدخل الثاني بجوار فيل ابوعجيله _ شقه
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12 - محمد عبدالمنعم محمد خالد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    4632 ورقم قيد  97809    مركز عام  عن 1- خدمات الصيانه المتكامله 2- خدمات النظافة 3- ادارة 

المطاعم والكافتيريات 4- ادارة الشركات التجارية والمولت ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصة (  بجهة محافظة السكندرية 41 شارع بهاء الدين 

الغتورى _ الدور الميزانين _ برج الشهباء

13 - على عباس وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4692 

ورقم قيد  97817    مركز عام  عن لخدمات صيانة واصلح وتوريد المعدات والجهزة الكهربائية 

والميكانيكية وعموم المقاولت  بجهة محافظة السكندرية محل رقم  )8A( عمارة A _ المرحلة الولى _ 

كومباوند جراند فيل _ خلف شارع النصر _ سموحة

14 - نادر فريد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4791 

ورقم قيد  97830    مركز عام  عن تجارة خامات البلستيك ) البولى بروبلين , وبى فى سى (  بجهة محافظة 

السكندرية 110 تعاونيات سموحه شقه رقم 11 , قسم

15 - شركة ولء سعد وشركائها شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

4847 ورقم قيد  97838    مركز عام  عن بيع السلع التموينية  بجهة محافظة السكندرية المحروسة الجديدة

16 - محمد حسن عبدالفتاح حسن وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    4956 ورقم قيد  97848    مركز عام  عن كافيتريا  بجهة محافظة السكندرية كشك ) 3 ( بمنطقة 

الكشاك ) امام  الملهي ( المجمع التجارى جرين بلزا
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فروع الشركات

1 - احمد عبدالوهاب عطيه وشركاؤه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4350 ورقم قيد   72081   

فرعى  عن استيراد وتصدير وتجارة وتقنية وتوريدات مواد غذائيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 101 

الدور الول بالعقار 8 شارع اللواء يسري قمحه _ سابا باشا

2 - ل يوجد   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    4350 ورقم قيد   72081   فرعى  عن استيراد 

وتصدير وتجارة وتقنية وتوريدات مواد غذائيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 101 الدور الول بالعقار 8 

شارع اللواء يسري قمحه _ سابا باشا

3 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4457 ورقم قيد   93727   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحذية ومستلزماتها والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة اصبح 

العنوان: شقة1-عمارة8/28 المجاورة 2-الحى الثامن

4 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4457 ورقم قيد   93727   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحذية ومستلزماتها والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة السكندرية اضافة 

فرع بالعنوان / محل رقم4 عقار 39 شارع  سوريا -رشدى

5 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4495 ورقم قيد   93727   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحذية ومستلزماتها والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة اصبح 

العنوان: شقة1-عمارة8/28 المجاورة 2-الحى الثامن

6 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4495 ورقم قيد   93727   

فرعى  عن تجارة وتوريد الحذية ومستلزماتها والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة السكندرية اضافة 

فرع بالعنوان محل رقم 1 بالعقار رقم 291 طريق الحرية سبورتنج بسمة تجارية فرست جروب للتجارة

7 - اسواق فتح ا للجمله  دمنهور  على مسعد احمد فتح ا وشركاه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4560 ورقم قيد   83013   فرعى  عن سوبر ماركت للتجارة بسعر الجمله لكافة السلع الغذائية واللحوم 

والسماك والمثلجات والعطارة والخردوات والدوات المنزلية والمدرسية ولوازم الحواسب اللية ومستحضرات 

التجميل والمنظفات والورقيات والخضراوات والفاكهه والمجمدات ولعب الطفال والملبس والحذية ومخبز 

افرنكى وبيع وتحضير مايصنع من العجائن وشى اللحوم والسماك وتعبئه وتغليف مشتريات العملء ونشاط تأجير 

للغير وماكينات الصرف ألى للبنوك  بجهة محافظة السكندرية الدور الرضى و الدور الول علوى بالعقار رقم 2 

تنظيم شارع 538 بجهة السيوف شارع السماكين ولها ارقام 4/2 و العقار رقم 5 ش 715 بتحديد 1 بالطبيعة 

وحاليا ش ملك حفنى مع ش 538 فيكتوريا قسم اول  المنتزة

8 - روان محمد محمود وشركاه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4770 ورقم قيد   83819   فرعى  

عن بيع الحواض وكافه مستلزمات المطابخ واجهزتها واكسسوارات الجهزة المنزلية والستيراد والتصدير 

فيماعدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 10 بثلثه ابوابه بعمارة 

سموحه جراند والملصق لمدخل عماره ) ج ( بجوار نادى النصر للقوات المسلحه _ سموحه

9 - هانز التجارية HANS   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    4770 ورقم قيد   83819   فرعى  عن 

بيع الحواض وكافه مستلزمات المطابخ واجهزتها واكسسوارات الجهزة المنزلية والستيراد والتصدير فيماعدا 

المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 10 بثلثه ابوابه بعمارة 

سموحه جراند والملصق لمدخل عماره ) ج ( بجوار نادى النصر للقوات المسلحه _ سموحه
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 محو - شطب

1 - ميخائيل فهيم واصف منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   77751 قيد فى 08-10-2012 برقم ايداع  

7154 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17295 بتاريخ 8 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

2 - محمد مبروك محمد علوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   8245 قيد فى 15-12-1993 برقم ايداع  2380 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17297 بتاريخ 10 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

3 - عبد ا         محمود احمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36766 قيد فى 03-07-2002 برقم 

ايداع  3267 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17300 بتاريخ 10 / 

5 / 2022 تم ترك التجارة نهائيا

4 - احمد عبدالحميد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   59469 قيد فى 27-02-2008 برقم ايداع  1825 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17301 بتاريخ 10 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

5 - ايمان سامى محمود عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   87078 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع  11453 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17303  بتاريخ 10 / 5 / 2022 

تم ترك التجارة نهائيا

6 - فاريهان طاهر محمد توفيق زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم   90145 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  

3188 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17299 بتاريخ 10 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

7 - عزة محمد عبد الباقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18004 قيد فى 20-08-1997 برقم ايداع  4549 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17305 بتاريخ 11 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

8 - طارق عطيه محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   79967 قيد فى 17-09-2013 برقم ايداع  5927 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحو برقم 17307 بتاريخ 11 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

9 - السيد كمال عبدالحافظ عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86283 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع  7566 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17306 بتاريخ 11 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

10 - السيد لطفى سويلم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31257 قيد فى 19-11-2000 برقم ايداع  6184 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17310 بتاريخ 12 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

11 - السيد حسن علي الحوشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31705 قيد فى 13-01-2001 برقم ايداع  167 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17308 بتاريخ 12 / 5 / 2022 

لوفاة التاجر

12 - تعدل السم التجارى الى  الحوشى للمقاولت - السيد حسن علي الحوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

31705 قيد فى 13-01-2001 برقم ايداع  167 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو برقم 17308 بتاريخ 12 / 5 / 2022 لوفاة التاجر

13 - الحوشى للمقاولت السيد حسن على الحوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31705 قيد فى 2016-01-20 

برقم ايداع  489 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

14 - رمضان محمد حسن السبعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56929 قيد فى 28-08-2007 برقم ايداع  

7087 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17311 بتاريخ 12 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا
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15 - ايمان احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   80965 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع  1791 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17309 بتاريخ 12 / 5/ 2022 تم ترك 

التجاره نهائيا

16 - محمد زكريا علي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38624 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  10896 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

17 - صيدلية د / محمود عبداللطيف احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47820 قيد فى 24-09-2005 برقم 

ايداع  5821 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17318 بتاريخ 15 / 

5 / 2022 لترك التجارة نهائيا

18 - امال شعبان رجب شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   53458 قيد فى 14-01-2007 برقم ايداع  228 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17313 بتاريخ  15 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

19 - فوزية مصطفى عبد الرحمن عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   56031 قيد فى 21-06-2007 برقم 

ايداع  5079 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17316 بتاريخ 15 / 

5 / 2022 تم ترك التجاره نهائيا

20 - عماد سعيد نصحى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   59839 قيد فى 19-03-2008 برقم ايداع  2586 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17314 بتاريخ 15 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

21 - اسلم صالح عمر اخترينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55817 قيد فى 10-04-2007 برقم ايداع  4656 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محوو برقم 17323  بتاريخ 16 / 5 / 2022 

تم ترك التجاره نهائيا

22 - رياض عبدالهادى محمد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68514 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع  

10707 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17321 بتاريخ 16 / 5 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

23 - محمد حسن حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69018 قيد فى 26-01-2010 برقم ايداع  769 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17320 بتاريخ 16 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

24 - تعدل السم التجارى إلى  اسامه زكريا محمد معوض السي  مكتب اسامه زكريا محمد معوض لنقل الموتى 

وحانوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80844 قيد فى 26-02-2014 برقم ايداع  1321 وفى تاريخ  

16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17322 وتاريخ 16 / 5 / 2022 لوفاة التاجر 

وتكوين شركة توصيه بسيطه

25 - عادل مترى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9103 قيد فى 14-09-1994 برقم ايداع  998 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17330 بتاريخ 17 / 5 / 2022 لوفاه 

التاجر

26 - الهام حنفى محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12564 قيد فى 03-01-1996 برقم ايداع  142 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17324 بتاريخ 17 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

27 - احمد هللى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   60355 قيد فى 30-04-2008 برقم ايداع  3705 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17329 بتاريخ 17 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

28 - محمد محمود على محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   63878 قيد فى 22-12-2008 برقم ايداع  

11018 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17325 فى 2022/5/17 

لترك التجارة نهائيا

29 - عبدالفتاح احمد شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   70240 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع  3760 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17331 بتاريخ 17 / 5 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا
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30 - عمرو احمد عبدالموجود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   90885 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  

7131 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17333 بتاريخ 17 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

31 - تعدل السم التجارى الى ايفل لبيع السيارات - طارق محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1264 قيد 

فى 06-03-1990 برقم ايداع  470 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

برقم 17334 بتاريخ 18 / 5 / 2022 تم ترك التجارة نهائيا

32 - محمد خميس السيد السقيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30306 قيد فى 20-08-2000 برقم ايداع  4452 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17337 بتاريخ 18 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

33 - شيماء محمود محمد فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52232 قيد فى 09-10-2006 برقم ايداع  6995 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17336 بتاريخ 18 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

34 - عزه لمنتجات اللبان وتقديم الحلويات _ عزه السيد سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96817 قيد 

فى 02-11-2021 برقم ايداع  9728 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

رقم 17335 بتاريخ 18 / 5 / 2022 لترك التجارة نهائيا

35 - امل احمد مدكور زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   67594 قيد فى 30-09-2009 برقم ايداع  8359 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17340 فى 20222/5/19 لترك 

التجارة نهائيا

36 - عادل احمد عمران الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   46613 قيد فى 31-05-2005 برقم ايداع  3333 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17341 بتاريخ 23 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

37 - عادل احمد عمران الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   46613 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع  2753 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسي اخر

38 - رضا عبده السيد بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   62675 قيد فى 18-09-2008 برقم ايداع  8502 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17342 بتاريخ 23 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

39 - احمد فرج شحاته فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   74926 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع  6250 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17343 بتاريخ 23 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

40 - سهام سامي معوض سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54173 قيد فى 05-03-2007 برقم ايداع  

1676 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17344 بتاريخ 24 / 5 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

41 - حنان حسين علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62411 قيد فى 31-08-2008 برقم ايداع  7970 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17345 بتاريخ 24 / 5 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

42 - صمويل كشك ابادير كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   76979 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع  4534 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17347 بتاريخ 24 / 5 / 2022 

لوفاه التاجر

43 - عصام محمد على حسين محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   77194 قيد فى 16-07-2012 برقم ايداع  

5220 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17346 بتاريخ 24 / 5/ 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

44 - بثينه جابر عبداللطيف متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37824 قيد فى 29-10-2002 برقم ايداع  

5293 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17350 بتاريخ 25 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا
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45 - نسمه محمد مصطفى عبدالعواضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   93726 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع  

1061 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17348 بتاريخ 25 / 5 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

46 - سعيد امين عيسى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   94340 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  4824 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17349 بتاريخ 25 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

47 - بشير ابو الفتوح ابراهيم القصراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5859 قيد فى 24-09-1992 برقم ايداع  

1564 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17353 لترك التجارة نهائيا

48 - مسعود على مسعود عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   51528 قيد فى 15-08-2006 برقم ايداع  

5585 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17357 بتاريخ 26 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

49 - سامح محمود سالم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   70889 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع  

5265 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17356 بتاريخ 26 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

50 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   86611 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع  

11512 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

51 - جابر للمقاولت والتوريدات والخدمات البترولية - هانى جابر احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   

94907 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  7447 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بأمر محو رقم 17354 بتاريخ 26 / 5 / 2022 لترك التجارة نهائيا

52 - محمد عبد الحكيم احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   95837 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  

3560 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17355 بتاريخ 26 / 5 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

53 - رشيد برسوم اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   40112 قيد فى 07-07-2003 برقم ايداع  3552 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17361 بتاريخ 30 / 5 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

54 - صلح محمد ابراهيم مصطفي حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   52825 قيد فى 26-11-2006 برقم 

ايداع  8183 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17360 بتاريخ 30 / 

5 / 2022 تم ترك التجاره نهائيا

55 - ميلد جورج جرجس جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   97472 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  2157 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17359 بتاريخ 30 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

56 - سعيد على محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22768 قيد فى 02-11-1998 برقم ايداع  5338 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17366 بتاريخ 31 / 5 / 2022 تم 

ترك التجارة لوفاة التاجر

57 - جمال محمد عبدالوهاب سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   26077 قيد فى 03-08-1999 برقم ايداع  

4218 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17367 بتاريخ 31 / 5 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

58 - هشام محمد سيد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   48837 قيد فى 15-01-2006 برقم ايداع  153 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17365 بتاريخ 31 / 5 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

59 - مصطفى سعد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   68480 قيد فى 17-12-2009 برقم ايداع  

10613 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم فى 2022/5/31 لترك 

التجارة نهائيا
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60 - محمود عادل قطب عبدالجواد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   95607 قيد فى 07-03-2021 برقم 

ايداع  2203 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17363 بتاريخ 31 / 

5 / 2022 تم ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - عادل حمدى زيدان على تاجر فرد سبق قيده برقم   70426 قيد فى 04-05-2010 برقم ايداع   4183 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - مايكل فريد فخرى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   86921 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع   10684 فى 

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

3 - يعدل السم التجارى الي  الغنام للستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   86830 قيد فى 

16-11-2016 برقم ايداع   10261 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

4 - محمود ابراهيم محمد الحمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   95067 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   

8467 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - الشحات محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   97642 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   3321 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمد على فرج محمد البكاتوشى تاجر فرد سبق قيده برقم   61132 قيد فى 15-06-2008 برقم ايداع   

5343 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - تعدل السم التجارى إلى  الممتاز لتجارة حديد التسليح والسمنت تاجر فرد سبق قيده برقم   66209 قيد فى 

08-06-2009 برقم ايداع   5161 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000,000.000

8 - رامى بشرى ماهر تاجر فرد سبق قيده برقم   8229 قيد فى 15-12-1993 برقم ايداع   2360 فى تاريخ  

11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - هبه محمد مصطفى على الحمدونى تاجر فرد سبق قيده برقم   90433 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع   

4593 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - باسم شوقى بطرس نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم   45093 قيد فى 29-12-2004 برقم ايداع   7196 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

11 - نورا راغب جوده رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   69644 قيد فى 10-03-2010 برقم ايداع   2353 فى 

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

12 - مصطفى عبدالفتاح احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   84791 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع   

10047 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمد احمد محمود زهرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   96005 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

4644 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - اسامه عبدالمنعم زكي الوزان تاجر فرد سبق قيده برقم   97444 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   

1965 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - مجدى محمود محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   1297 قيد فى 13-03-1990 برقم ايداع   508 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

16 - عادل مصطفى بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم   89834 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع   1562 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - تعدل السم التجارى إلى  عنانى لتجارة حديد الكريتال وتشغيل المعادن  محمود عبدالسلم محمود محمد 

عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم   31050 قيد فى 29-10-2000 برقم ايداع   5801 فى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

18 - احمد محمد سعدالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   16011 قيد فى 06-02-1997 برقم ايداع   513 

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

19 - محمد احمد الجندى على تاجر فرد سبق قيده برقم   49052 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع   600 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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20 - سامح فهيم جرس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   50403 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع   

3392 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - تم تعديل السم التجارى الى  عل محيلبه ديزاين Ola Mehilba Desing _ عل حسن على محيلبه 

تاجر فرد سبق قيده برقم   89311 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   11032 فى تاريخ  18-05-2022   تم 

تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - دانيال فاضل ممدوح نظمى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   92375 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع   

2920 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - هشام عبدالهادي محمد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   96849 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   

9944 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - امل احمد مدكور زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   24059 قيد فى 25-02-1999 برقم ايداع   959 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - على محمود صديق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29289 قيد فى 15-05-2000 برقم ايداع   

2573 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - محمد محمد احمد حسن الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   34414 قيد فى 07-10-2001 برقم ايداع   

5207 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

27 - ابراهيم راشد اليمانى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   70882 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع   

5258 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - حسن مصطفى حسن السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم   92294 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع   

2361 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - شرين عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   97802 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع   4588 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

30 - سامح فهيم عزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   78997 قيد فى 17-03-2013 برقم ايداع   1992 

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

31 - زاهر عبدالعال زكى محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   88230 قيد فى 15-06-2017 برقم ايداع   

5822 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - زاهر عبدالعال زكى محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   88230 قيد فى 15-06-2017 برقم ايداع   

5822 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - احمد محمد احمد محمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم   71518 قيد فى 13-07-2010 برقم ايداع   

6716 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - صباح عبدالهادى محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   85834 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع   

5288 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - كريم شحاته فراج عبود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   97620 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   

3211 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - هانى حامد احمد محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   80660 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع   496 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

37 - عزيز احمد محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   92035 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع   974 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - محمد محمود احمد محمود عوض نديم تاجر فرد سبق قيده برقم   95847 قيد فى 15-04-2021 برقم 

ايداع   3632 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - تعدل السمه التجارية الى  البركه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   1422 قيد فى 

31-03-1990 برقم ايداع   646 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

40 - جمال الدين الحسيني عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   72139 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع   

8512 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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41 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   86611 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع   9272 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

42 - محمد سعد محمود رفاا اللفي تاجر فرد سبق قيده برقم   97653 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   

3375 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

43 - محمد حسن على محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   55152 قيد فى 02-05-2007 برقم ايداع   3345 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - نيفين عبد الحليم محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   65190 قيد فى 25-03-2009 برقم ايداع   

2750 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,050,000.000

45 - رويس وديع شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   84089 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع   6067 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - صيدليه د  محمد ممدوح تاجر فرد سبق قيده برقم    64111 قيد فى 08-01-2009 برقم ايداع    198 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / المسطح 

التجاري رقم ) 4 ( _ العماره رقم ) 7 ( مشروع طابيه سيدي بشر الستثماري

2 - هانى محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    72066 قيد فى 14-09-2010 برقم ايداع    8277 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عدل الى / 29 شارع الشيخ محمد 

عبده الجمرك

3 - عونى حسنى فلتئووس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    76920 قيد فى 07-06-2012 برقم ايداع    

4353 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / عقار 

رقم 9 شارع سوهاج شارع 17 شمال العصافرة قبلي _ شقة بالدور الرضي

4 - مجدي مصطفى حامد الجندي  الجندي للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم    

55383 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع    3821 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي الي / 81 شارع التحاد _ القباري

5 - ادمون جورج زهار  مكتب ادمون للحفلت تاجر فرد سبق قيده برقم    57676 قيد فى 30-10-2007 برقم 

ايداع    8621 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ 43 شارع على الخشخانى _ الزاريطه غرفة بالشقة _ الدور الول علوى على يسار

6 - ادمون جورج زهار  مكتب ادمون للحفلت تاجر فرد سبق قيده برقم    57676 قيد فى 30-10-2007 برقم 

ايداع    8621 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 24 شارع سيدى جابر _ سبورتنج

7 - السيد عبدا محمد عصران تاجر فرد سبق قيده برقم    71843 قيد فى 11-08-2010 برقم ايداع    

7564 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 19 شارع 

بن عزب

8 - ايمان رفيع راشد حسن راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    91039 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

7982 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 120 

شارع خالد بن الوليد _ سيدى بشر

9 - ايمان رفيع راشد حسن راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    91039 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

7982 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ 120 شارع خالد بن الوليد _ سيدى بشر

10 - تعدل السم التجارى الى البان صدقه - محمد محمود سعد احمد صدقه تاجر فرد سبق قيده برقم    72727 

قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع    10401 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان إلى / 78 ش خالد بن الوليد محل رقم 2 سيدى بشر بحرى , قسم

11 - مى مجدى على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    89536 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    12533 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / شقه ) 8 

( دور ادارى تقاطع طريق قنال المحموديه مع قناة السويس _ دور الميزانين

12 - احمد محمد جمعه عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    91626 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع    

11486 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى 

/ برج جولد تاور شارع 7 من شارع النصر امام جرين بلزا سموحة )) ونشاطه توريد وبيع مواد بناء ورفع 

مخلفات والكيماويات والزيوت والشحوم والسمة التجارية فاروس تريد لتجارة كيماويات وزيوت شحوم ومواد بناء 

براسمال عشرة الف جنيه مصرى ((

13 - منى حسن عبد العال محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    94337 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

4818 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ شارع 25 المستشارين _ طوسون
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14 - منى حسن عبد العال محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    94337 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

4818 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ عقار رقم 11 شارع ونجت ) محمد فريد سابقا ( محل رقم 6 بالدور الرضى ) الناصية (

15 - حنا زخاري سيداروس برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم    57598 قيد فى 24-10-2007 برقم ايداع    

8451 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

عقار رقم 42 شارع 5 من شارع 16 بجوار مكتبة افندينا

16 - حنا زخاري سيداروس برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم    57598 قيد فى 24-10-2007 برقم ايداع    

8451 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان ليصبح / شارع 

20 من شارع 14 الفلكى

17 - تعدل السم التجارى والسم الذى يباشر به التاجر تجارته الى  جمال صلح الدين محمد احمد طبقا لبطاقة 

الرقم القومي تاجر فرد سبق قيده برقم    87532 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    2410 وفى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر الكائن في / طريق اسكندريه 

مطروح _ الدرايسه كيلو 16.5 امام مسجد الدراسيه //////// ونشاطه / بيع موبايل واكسسوار //////// وراس ماله 

/ 10000 ) عشرة الف جنيها (

18 - ماهر رشدى اسكندر جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    97274 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع    934 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسي اخركائن في / 2 

شارع ابراهيم السيوطي متفرع من شارع 30 _  العصافرة قبلي _ محل ///////// ونشاطه / تعبئة مواد غذائية 

/////// راس ماله / 10000 ) عشرة الف جنيها ( //////// وسمته التجاريه / البركة لتعبئة المواد الغذائية

19 - تعدل السم التجارى  محمد زكريا علي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    38624 قيد فى 2003-07-27 

برقم ايداع    485 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسي 

الخر في / الوحدة رقم 2 تقاطع الشركة العربية مع رشاد شفيق برج بانوراما العربية _ السيوف /// ونشاطه / 

استيراد وتصدير //// وراس ماله / 25000 خمسة وعشرون الف جنيه لغير ///

20 - هانى لوندى مكارى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    84823 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 23 عقار 

بشارع الجلء فيكتوريا

21 - هانى لوندى مكارى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    84823 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

برج الطحان شارع 311 امام نادى سموحه

22 - اسلم فؤاد عبدالحميد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    86778 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    

10000 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع /  8 ش 

مصطفى كامل سموحه ,

48 - اشرف على نصر حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    92538 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع    

3971 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / ناصية 

صيدلية الفؤاد شارع 30 _ سيدى بشر قبلي

23 - سامح نجيب فهمى فاخورى تاجر فرد سبق قيده برقم    90965 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    

7564 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم فتتاح رئيس اخر كائن في / 

6 اكتوبر _ المعهد الديني - ابيس الثانيه//////// ونشاطه / تصنيع كمامات والمستلزمات الطبيه //////// والسمه 

التجاريه / المل لتصنيع الكمامات ) منشأه فرديه ( /////// وراس ماله / 50000 ) خمسون الف جنيها (

24 - انور محمد انور ابراهيم فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    93169 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

7716 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ 160 شارع احمد شوقى _ رشدى

25 - مروان صلح عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    93325 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    

8801 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الى / برج العرب 

الجديدة مجمع الصناعات الصغيرة - وحدة 7 - 15 عنبر 8 ) أ ( برج العرب
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26 - محمد عيد محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    80345 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    

7526 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 15 شارع 

ايما شماعه _ السيوف شماعه _ بجوار سوبر ماركت جمله خلف الجمعيه الشرعيه

27 - محمد احمد الجندى على تاجر فرد سبق قيده برقم    49052 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع    600 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى / شارع 53 متفرع 

من جمال عبدالناصر سيدي بشر

28 - محمد حسن خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    52319 قيد فى 15-10-2006 برقم ايداع    7164 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان مركز الرئيسى الخر الى 

/ محل رقم 10 بجوار عمارة سمير عمر بشارع العشرة من شارع عمر بن عبد العزيز _ عزبة محسن الكبرى 

/// وتعدل راس ماله الى / 50000 خمسون الف جنيها فقط ل غير

29 - ريم عبد المنعم بيلى زعير تاجر فرد سبق قيده برقم    93526 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع    

10232 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / مول جرين 

) f 111 ( بلزا شارع الفرحه شمال علوي وحده

30 - امل احمد مدكور زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    24059 قيد فى 25-02-1999 برقم ايداع    959 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 28 شارع دكتور 

موريسون رشدي

31 - ناصر ابراهيم محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    55907 قيد فى 14-06-2007 برقم ايداع    

4834 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يصحح العنوان الى / 2 شارع 

ابن شعبه على شارع المشير _ محل رقم ) 2 (

32 - محمد عبدالرحمن محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    56890 قيد فى 26-08-2007 برقم ايداع    

7008 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع كائن فى / محل بالدور 

الرضي شارع 57 شارع محي الدين ابو العز الدقى

33 - محمد محمد احمد حسن الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم    34414 قيد فى 07-10-2001 برقم ايداع    

5207 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / عقار 

رقم 150 شارع القاهرة _ سيدي بشر قبلي

34 - تامر احمد حافظ حتاته تاجر فرد سبق قيده برقم    38321 قيد فى 25-12-2002 برقم ايداع    6256 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل السمة التجارية للفرع الكائن 

بالعنوان / محل CD 8 الدور الول مدينة بيفرلى هيلز الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى لتصبح 

مطعم شيك شاك CHICK SHACK وفقا لشهادة تعديل غرفة الجيزة

35 - داليا محمد ابراهيم متولى حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    74745 قيد فى 11-09-2011 برقم ايداع    

5715 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شقه 

بالدور الول علوي برج 4 بستان سموحة شارع النصر امام جرين بلزا سموحة

36 - رانى مجدي فخرى جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم    88006 قيد فى 15-05-2017 برقم ايداع    

4681 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم توضيح عنوان الفرع الول 

/ ك 23 الصحراوى خلف مسجد ضيف ا خلف مخزن الشيمى للحديد منطقة مرغم الصناعية

37 - حسن مصطفى حسن السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    92294 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    

2361 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 15 شارع 

مسجد الصداقة _ سيدى بشر قبلي

38 - رمضان مراد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    5139 قيد فى 28-04-1992 برقم ايداع    664 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / شارع 246 امتداد 

شارع نعمه ا برج قصر الحياه _ المندرة بحري

39 - اتيليه امانى اورخان تاجر فرد سبق قيده برقم    59769 قيد فى 16-03-2008 برقم ايداع    2436 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 28 شارع سوريا ) 

شقة ميزانين (
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40 - عادل احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    95267 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع    291 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان / 11 شارع بن 

رزيق _ برج الريحانه

41 - خلف رمضان جاد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    52469 قيد فى 31-10-2006 برقم ايداع    

7448 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان ليصبح / 54 

شارع ابن الملعب 32 سابقا _ الحضرة القبلية

42 - سمعان جندي فرج جنيدي تاجر فرد سبق قيده برقم    61797 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    

6670 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

بندر القصر _ شارع شركه الكهرباء _ الكرنك الجديده بملك _ جاد الرب سعيد راشوان

43 - عبدالنور مسعد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    70186 قيد فى 18-04-2010 برقم ايداع    3629 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عقار 

رقم 278 شارع ملك حفنى برج السدين _ سيدى بشر بحرى

44 - احمد محمد احمد محمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم    71518 قيد فى 13-07-2010 برقم ايداع    

6716 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / نهاية 

شارع المعهد الديني _ العصافره قبلي

45 - صباح عبدالهادى محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    85834 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع    

5288 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى / 

ك 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي مول روز جاردن محل رقم 7 الدور الرضي )) ونشاطه منفذ بيع 

ملبس فيماعدا الملبس والمهمات العسكرية  براسمال عشرة الف جنيه  ((((

46 - كريم شحاته فراج عبود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    97620 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 7 

شارع المراغى ارض السيراميك خلف كافيتريا وادى الملوك

47 - جمال رجب السيد فليفل تاجر فرد سبق قيده برقم    85809 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    5181 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 40 

شارع احمد كمال _ شقة بالدور الثانى

49 - احمد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14080 قيد فى 01-09-1996 برقم ايداع    2642 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر الكائن بالعنوان / 

اسفل عقار رقم 659و العقار رقم 660 شارع طريق الجيش شارع ابن مصلح _ ميامى /// ونشاطه / كافيتريا /// 

وراس ماله / 30000 ثلثون الف جنيها فقط ل غير

50 - طارق محمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    20056 قيد فى 02-03-1998 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ 20 شارع ملك حفني _ فيكتوريا

51 - مريم بشرى شاروبيم اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم    42933 قيد فى 16-05-2004 برقم ايداع    

2620 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في 

العنوان / 24 شارع القائم مقام احمد عبدالعزيز _ كفر عبده رشدى

52 - عماد فتحى فتح ا محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    46908 قيد فى 28-06-2005 برقم ايداع    

3993 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / 45 

شارع محمد نجيب _ محل ) 1 ( _ سيدي بشر

53 - ايهاب خلف بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    59161 قيد فى 07-02-2008 برقم ايداع    1162 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 35 شارع 6 

اكتوبر من شارع جمال عبد الناصر _ العصافرة بحرى _ شقة بالدور الخامس علوى

54 - خالد عبدالسلم محمد احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع    

10739 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان ليصبح / محل 

رقم ) 1 ( بالعقار رقم 30 شارع مسجد سيدى بشر
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55 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    86611 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    

9272 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 26 

مساكن ضباط مصطفى كامل

56 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    86611 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    

9272 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن 

بالعنوان / 26 مساكن الضباط _ مصطفى كامل

57 - يوسف صموئيل عبدالملك نصر ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    93547 قيد فى 2019-12-24 

برقم ايداع    10357 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم افتتاح 

رئيسي اخر كائن في / وحدات 141 , 142 قطاعات الصناعات الغذائية مجمع صناعات بملك الهيئه العامه 

للتنمية الصناعية /////// ونشاطه / تعبئة جميع انواع زيوت الطعام /////// وراس ماله / 500000 ) خمسمائة 

الف جنيها (

58 - اسراء محمد عبد الرحيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    96285 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

6524 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / قطعة 

34 بلوك 6 منطقة جنوب الثالثة

59 - صيدلية د محمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم    60559 قيد فى 13-05-2008 برقم ايداع    4169 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

209 شارع الملك حفنى _ سيدى بشر قبلى

60 - جورج ادوارد نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    61306 قيد فى 24-06-2008 برقم ايداع    

2711 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ 10 شارع 45 العصافرة بحرى _ الدور الثانى

61 - تم تعديل السم التجارى الى  مطر شعبان رحيمة احمد سودان كوافير مطر سودان تاجر فرد سبق قيده برقم    

74873 قيد فى 25-09-2011 برقم ايداع    6109 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ) 1 ( شارع شعراوى ناصية شارع ابوقير

62 - ماهر احمد عبد الحميد احمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    97398 قيد فى 21-02-2022 برقم 

ايداع    1679 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / 28 شارع ابراهيم شريف _ مصطفى كامل

63 - رويس وديع شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    84089 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع    

6067 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع 

) 10 ( من شارع حسنى طوبار _ غبر
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النشاط

1 - احمد محمد محمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم  53822 قيد فى 11-02-2007 برقم ايداع    965وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بقاله عامه وخردوات

2 - ادمون جورج زهار  مكتب ادمون للحفلت تاجر فرد سبق قيده برقم  57676 قيد فى 30-10-2007 برقم 

ايداع    8621وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / وكيل فنانين فيما عدا 

المن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة

3 - محمد على فرج محمد البكاتوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  61132 قيد فى 15-06-2008 برقم ايداع    

5343وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / معرض سيارات

4 - السيد عبدا محمد عصران تاجر فرد سبق قيده برقم  71843 قيد فى 11-08-2010 برقم ايداع    7564

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / المقاولت العامة والطرق والنشاءات 

والخدمات والتوريدات البتروليه

5 - محمد عبدالفتاح محمد البدرى عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  94602 قيد فى 15-09-2020 برقم 

ايداع    5955وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / وساطه تجارية في التصدير

6 - مينا فيليب باقى روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  67915 قيد فى 27-10-2009 برقم ايداع    9152وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع ادوات صحية وتجارة وتوزيع 

مكونات االغذاء

7 - تعدل السم التجارى الى البان صدقه - محمد محمود سعد احمد صدقه تاجر فرد سبق قيده برقم  72727 قيد 

فى 01-12-2010 برقم ايداع    10401وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى 

/ سوبر ماركت

8 - هبه محمد مصطفى على الحمدونى تاجر فرد سبق قيده برقم  90433 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع    

4593وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عموم الستيراد والتصدير ماعدا 

الفقرة 36 من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر

9 - الشباسى للصناعات المعدنيه والتجاره _ مجدى السيد ابراهيم محمد الشباسى تاجر فرد سبق قيده برقم  

96152 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    5709وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط / بيع وتجارة وتوريد  وتجهيز الخردة بكافة انواعها

10 - حنا زخاري سيداروس برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  57598 قيد فى 24-10-2007 برقم ايداع    

8451وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط ليصبح / تصنيع مليات

11 - زكى محمد زكى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  90410 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع    4502

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / بيع مستلزمات الحيوانات الليفة والطيور 

واسماك الزينه

12 - رغده ابراهيم على محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  95392 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

984وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات

13 - تعدل السم التجارى  محمد زكريا علي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  38624 قيد فى 2003-07-27 

برقم ايداع    485وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات تجارية 

وصناعية وبترولية ) ماعدا توريد العمالة والكمبيوتر و مستلزماته (

14 - مروان صلح عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  93325 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    

8801وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع بلستيك

15 - اسامه عبدالمنعم زكي الوزان تاجر فرد سبق قيده برقم  97444 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1965وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) فيما 

عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ( وخدمات نظافة وصيانه واستيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة 6 والمجموعه 19 (

16 - عزه عبد القادر السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  79821 قيد فى 06-08-2013 برقم ايداع    5213

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مركز جيم
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17 - عادل مصطفى بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم  89834 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع    1562وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / مستلزمات طبية

18 - محمد عيد محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  80345 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    7526

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /  بيع ملبس حريمي كاجوال

19 - نبيل محمد نبيل عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96502 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع    

7953وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع و تحضير و تجهيز الماكولت و 

المشروبات البارده و الساخنه

20 - عبدالفتاح احمد عبدالفتاح تاج تاجر فرد سبق قيده برقم  97277 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    946

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / طهي الماكولت

21 - احمد محمد سعدالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  16011 قيد فى 06-02-1997 برقم ايداع    513

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط / الستيراد و التصديرو تصوير مستندات و 

تنظيم المعارض ليصبح النشاط / اداره منشات سياحيه والفنادق والمطاعم و العاب ترفيهيه ملهي

22 - محمد احمد الجندى على تاجر فرد سبق قيده برقم  49052 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع    600وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / استيراد وتجارة قطع غيار السيارات 

ومقاولت عامه

23 - سامح فهيم جرس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  50403 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع    

3392وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /  استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 

36 من المجموعة 6 والمجموعة 19

24 - محمد عبدالرازق عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  68471 قيد فى 16-12-2009 برقم ايداع    

10591وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توزيع مواد غذائية بالجملة 

ومقاولت عمومية وبقاله

25 - ريم عبد المنعم بيلى زعير تاجر فرد سبق قيده برقم  93526 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع    

10232وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع ملبس محجبات

26 - امل احمد مدكور زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  24059 قيد فى 25-02-1999 برقم ايداع    959وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تسويق عقارى دون التسويق الليكتروني

27 - تعديل السم التجاري الي / الزرقا للمنظفات _ محمد الزرقا علي مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  63334 

قيد فى 10-11-2008 برقم ايداع    9885وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح / بيع منظفات

28 - محمد محمد احمد حسن الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  34414 قيد فى 07-10-2001 برقم ايداع    

5207وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع ملبس فيما عدا الملبس 

العسكرية

29 - محمد احمد عبد الفتاح القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  85755 قيد فى 19-05-2016 برقم ايداع    

4954وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير 

والصناعات الهندسيه وتشغيل المعادن بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه

30 - حسن مصطفى حسن السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  92294 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    

2361وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع ملبس رجالي فيما عدا 

الملبس العسكريه

31 - شرين عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  97802 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع    4588وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه 

)

32 - اتيليه امانى اورخان تاجر فرد سبق قيده برقم  59769 قيد فى 16-03-2008 برقم ايداع    2436وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / معرض لبيع وتوريد الملبس
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33 - عماد عبد السلم عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  93321 قيد فى 31-10-2019 برقم 

ايداع    8789وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريدات كهربائية 

وميكانيكية واعمال المقاولت الكهروميكانيكية والهندسية فيماعدا توريدات العمالة وماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

34 - طه عز الدين السيد على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8920 قيد فى 09-04-1994 برقم ايداع    755

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع موبايلت ومستلزماتها ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته (

35 - خلف رمضان جاد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  52469 قيد فى 31-10-2006 برقم ايداع    7448

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقاله تموينيه وجافه

36 - احمد السيد محمد السيد ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  86923 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    

10686وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / صيانة الحاسب اللي فيماعدا 

خدمات النترنت و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

37 - محمد ابراهيم سيد احمد الوشاحى تاجر فرد سبق قيده برقم  75472 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع    

7954وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل عام تقديم مشروبات 

وماكولت ساخنه وبارده

38 - تعدل السمه التجارية الى  البركه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  1422 قيد فى 

31-03-1990 برقم ايداع    646وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /  

تصدير

39 - مريم بشرى شاروبيم اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  42933 قيد فى 16-05-2004 برقم ايداع    

2620وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مكتب ديكور وتجارة الزهور 

ونباتات الزينة الصناعية

40 - خالد عبدالسلم محمد احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  68519 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع    

10739وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع ادوات بلستيكيه

41 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  86611 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    9272

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الرئيسى الى / كوافير

42 - وفاء احمد احمد احمد عوده تاجر فرد سبق قيده برقم  95474 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    1533

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعية وبصرية بواسطة 

البلى ستيشن والدش

43 - اسراء محمد عبد الرحيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  96285 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

6524وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصنيع بلستيك

44 - صيدلية د محمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم  60559 قيد فى 13-05-2008 برقم ايداع    4169

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / ادارة صيدليات

45 - ياسر عبد ا محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  63444 قيد فى 17-11-2008 برقم ايداع    

10141وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / نقل لحساب الغير بسيارات 

الغير وعموم الستيراد والتصدير والشحن والتفريغ فيماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 و المجموعه 19

46 - مينا صالح زكى سيداروس تاجر فرد سبق قيده برقم  75017 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع    6548

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توزيع المواد الغذائية

47 - رأفت يوسف جاب ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  80344 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    

7522وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / بيع مراتب و مفروشات

48 - رويس وديع شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  84089 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع    6067

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / نشاط توريدات مكتبيه

49 - عبد الموجود محمود عبد العزيز عبد الغفور تاجر فرد سبق قيده برقم  96430 قيد فى 26-08-2021 برقم 

ايداع    7551وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / وكالة بالعمولة
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61132 وتم ايداعه بتاريخ   

15-06-2008  برقم ايداع 5,343.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / معرض البحر للسيارات _ منشاة 

فردية

2 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67915 وتم ايداعه بتاريخ   

27-10-2009  برقم ايداع 9,152.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / الفراعنة لمكونات الغذاء ) منشأه 

فردية (

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   96056 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2022  برقم ايداع 4,192.000 الى : عبدا السعيد محمود امام يوسف

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96056 وتم ايداعه بتاريخ   

Mix Brands 11-05-2022  برقم ايداع 4,192.000 الى : ميكس براندز

5 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   4572 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-1991  برقم ايداع 2,066.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / كيم للمقاولت _ عبدالرحمن علي 

احمد

6 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93325 وتم ايداعه بتاريخ   

Tarbo med 03-11-2019  برقم ايداع 8,801.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح  تربو ميد

7 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21948 وتم ايداعه بتاريخ   

 ( Koshari - street 24-08-1998  برقم ايداع 3,926.000 الى : اضافة سمه تجاريه / كشري ستريت

منشأه فرديه (

8 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93859 وتم ايداعه بتاريخ   

 / GYM KICK OFF 02-03-2020  برقم ايداع 1,938.000 الى : اضافة السمه التجارية / جيم كيك اوف

منشاه فردية

9 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96502 وتم ايداعه بتاريخ   

09-09-2021  برقم ايداع 7,953.000 الى : تعديل السمه التجاريه  ليصبح / العوامه ) منشاه فرديه (

10 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12721 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-1996  برقم ايداع 415.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / بودى للتجارة والمقاولت 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

11 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16011 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-1997  برقم ايداع 513.000 الى : اضافة السمه التجاريه / نورلند هابي فوود _ منشاه فرديه

12 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49052 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2006  برقم ايداع 600.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / اليسر للستيراد والمقاولت

13 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50403 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2006  برقم ايداع 3,392.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الدولية للستيراد 

والتصدير

14 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89311 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2017  برقم ايداع 11,032.000 الى : اضافه السمة التجارية / الملكه لتوزيع الملبس 

الجاهزة

15 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96898 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2021  برقم ايداع 10,249.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / مؤسسة  دار مصر ) منشأه 

فردية (

16 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63334 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2008  برقم ايداع 9,885.000 الى : تم حذف السمة التجارية
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17 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63334 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2008  برقم ايداع 9,885.000 الى : تعديل السم التجاري الي / الزرقا للمنظفات _ محمد الزرقا علي 

مسعود

18 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   88617 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2017  برقم ايداع 7,215.000 الى : تعديل السم التجاري الي / زايد تكس لتجارة الملبس _ محمد 

فوزي زايد عبدالعال

19 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96622 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-09-2021  برقم ايداع 8,616.000 الى : تعدل السمه التجاريه لتصبح / براند  ستوك اليونس/

منشاه فرديه

20 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85755 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2016  برقم ايداع 4,954.000 الى : تعدل السمه التجاريه الى / اتش لوجيك للصناعات 

الهندسية وتشغيل المعادن ) منشأه فردية (

21 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   97802 وتم ايداعه بتاريخ   

22-05-2022  برقم ايداع 4,588.000 الى : شرين عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عوض

22 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97802 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2022  برقم ايداع 4,588.000 الى : ليوجد

23 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8920 وتم ايداعه بتاريخ   

09-04-1994  برقم ايداع 755.000 الى : حذف السمة التجارية

24 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93603 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-01-2020  برقم ايداع 141.000 الى : اضافة السمه التجاريه المصريه للتوريدات العامه و 

المقاولت ) منشاه فرديه (

25 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   97807 وتم ايداعه بتاريخ   

23-05-2022  برقم ايداع 4,626.000 الى : تصحيح السم التجاري الى / سلم لتجارة المبيدات والسمدة 

وبذور التقاوي - عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلم عبدالرحمن سلم

26 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97807 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 4,626.000 الى : اضافة السمه التجارية / مؤسسة السلم لتجارة المبيدات 

والمغذيات الزراعيه ) منشأه فردية (

27 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92035 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2019  برقم ايداع 974.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / الستاذ للنقل) منشأه فردية (

28 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1422 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-1990  برقم ايداع 646.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى  / الشرق الوسط للتصدير ) منشأه 

فردية (

29 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68519 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2009  برقم ايداع 10,739.000 الى : الغاء السمه التجارية

30 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86611 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2016  برقم ايداع 9,272.000 الى : تم الغاء السمة التجارية

31 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89311 وتم ايداعه بتاريخ   

Ola  21-11-2017  برقم ايداع 11,032.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى  عل محيلبه ديزاين

Mehilba Desing _ عل حسن على محيلبه

32 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89311 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2017  برقم ايداع 11,032.000 الى : تم حذف السمة التجارية

33 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96285 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2021  برقم ايداع 6,524.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى المتحدة لتصنيع البلستيك 

منشأه فردية
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34 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97653 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 3,375.000 الى : تم اضافة السمه التجارية انجاز منشأه فردية

35 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55342 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2007  برقم ايداع 3,734.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب رحلت اليكس 

باص ترافيل منشاه فرديه

36 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   74873 وتم ايداعه بتاريخ   

25-09-2011  برقم ايداع 6,109.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى  مطر شعبان رحيمة احمد سودان 

كوافير مطر سودان

37 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84089 وتم ايداعه 

 ( New Gabrial بتاريخ   10-08-2015  برقم ايداع 6,067.000 الى : اضافة السمة التجاريه / نيو غبر

منشأه فرديه (

الشخاص

1 - محمد رمضان مراد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   5139 وتم ايداعه بتاريخ  28-04-1992 برقم 

ايداع    664تم التأشير فى تاريخ   28-04-1992   بــ  تم تعينه وكيل مفوض

2 - جابر علي احمد محمد حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   1422 وتم ايداعه بتاريخ  1990-03-31 

برقم ايداع    646تم التأشير فى تاريخ   08-02-2000   بــ  

3 - ياسر محمد على عبدالعال  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   75130 وتم ايداعه بتاريخ  2011-10-25 

برقم ايداع    6918تم التأشير فى تاريخ   25-10-2011   بــ  تم تصحيح الرقم القومي للتاجر طبقا لبطاقة الرقم 

القومى

4 - شرين عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عوض  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   97802 وتم ايداعه بتاريخ  

22-05-2022 برقم ايداع    4588تم التأشير فى تاريخ   22-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - رويـالنــت تـراديــرذ ROYA LINT TRADERS  محمد سمير سلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    

75346 قيدت فى 28-11-2011 برقم ايداع   7538 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو رقم 17296 فى 2022/5/9 لترك التجارة نهائيا

2 - كافتيريا الف ليله وليله - احمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16168 قيدت فى 1997-02-27 

برقم ايداع   764 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17298 في 

2022/5/10 بموجب عقد فسخ محرر فى 2021/12/4 والثابت التاريخ 5063 لسنه 2021 ملخصه مسجل 

برقم 1490 لسنه 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا وتحويلها الى منشاه فردية باسم / احمد 

عثمان محمد بكتاش

3 - السيد محمد يوسف داود   شركة سبق قيدها برقم    20595 قيدت فى 23-04-1998 برقم ايداع   1728 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17302 بتاريخ 10 / 5 / 2022 تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 22 / 3 / 2002مصدق علي توقيعاته برقم 2981 أ 

لسنة 2003 اسكندرية غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - محمد جمال البدرى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    78985 قيدت فى 13-03-2013 برقم ايداع   

1941 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17304 بتاريخ 11 / 5 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى 17 / 3 / 2021 مصدق على توقيعاته برقم 

7804 أ لسنه 2021 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

5 - سليمان عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    33363 قيدت فى 01-07-2001 برقم ايداع   

3339 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17315 فى 2022/5/15 

بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم 736 ح لسنه 2022 ملخصه مسجل برقم 490 لسنه 2022 ومشهر 

عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا وتحويلها الى منشاه فردية باسم / سليمان عبدالحميد على حميده

6 - محمد خليل واحمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    59056 قيدت فى 24-07-2013 برقم 

ايداع   4944 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع

7 - مترو للسياحه   شركة سبق قيدها برقم    59056 قيدت فى 24-07-2013 برقم ايداع   4944 وفى تاريخ  

15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع

8 - مصطفى احمد بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61177 قيدت فى 16-06-2008 برقم ايداع   

5447 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17319 فى 2022/5/15 

بموجب عقد فسخ عرفي غير ثابت التاريخ غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

9 - تعدل السم التجاري الى / الجمل لعموم التصدير - محمد اسماعيل صبره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    

76665 قيدت فى 06-05-2012 برقم ايداع   3466 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو رقم 17317 بتاريخ 15 / 5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر 

فى 1 / 2 2022 والثابت التاريخ برقم 3239 لسنه 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

10 - عصام نصر محمد منتصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17796 قيدت فى 03-08-1997 برقم 

ايداع   4225 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17328 بتاريخ 17 / 

5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى 11 / 5 / 2022 غير ثابت التاريخ غير 

مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة واتمام تصفيتها نهائيا

11 - شركة كمبيوديزاين للتجاره  والمقاولت العروس ونافع   شركة سبق قيدها برقم    26456 قيدت فى 

04-09-1999 برقم ايداع   4826 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

17332 فى 2022/5/17 بموجب عقد فسخ محرر فى 2022/4/8 والمصدق على توقيعاته برقم 246 ح لسنه 

2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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12 - عمرو محمود السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    72958 قيدت فى 30-12-2010 برقم ايداع   

11161 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17326 بتاريخ 17 / 5 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 30 / 6 / 2013 ثابت التاريخ برقم 223أ 

لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

13 - مطعم ضيف ا للحوم والمشويات  حميده عيد عبدالعاطى ضيف ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

88014 قيدت فى 16-05-2017 برقم ايداع   4727 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو برقم 17327 بتاريخ 17 / 5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر 

في 15 / 7 / 2020 ثابت التاريخ برقم 1048 لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

14 - مطبعه البرار  ابراهيم حلمى عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    35841 قيدت فى 

01-04-2002 برقم ايداع   1524 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

17338 بتاريخ 18 / 5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 30 / 5 / 2012 

مصدق عليه برقم 1523 ح لسنة 2012 توثيق الرمل غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

15 - العامر للنشاءات  عامر عبدالرؤوف محمود السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    69538 قيدت فى 

04-03-2010 برقم ايداع   2100 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

17339 بتاريخ 19 / 5 / 2022تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 1 / 11 / 2022 

ثابت التاريخ برقم 3664 لسنه 2022 توثيق المنتزه غير مسجل و غير مشهر عنه تم فسخ الشركه و اتمام 

تصفيتها نهائيا

16 - شركه الرخاوى للمقاولت  محمد سيد احمد جمعه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    41489 قيدت فى 

14-12-2003 برقم ايداع   6430 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

17351 بتاريخ 25 / 5 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر فى 26 / 4 / 2022 ملخص مسجل برقم 521 لسنه 

2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - موبيليات الصفوة لصاحبها م جابر خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    34754 قيدت فى 

10-11-2001 برقم ايداع   5892 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

17358 بتاريخ 30 / 5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 10 / 2 / 2019 

ثابت التاريخ برقم 1518 لسنة 2019 المنتزه غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها

18 - تعدل الي محمد عبد الله و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    291 قيدت فى 30-09-1989 برقم ايداع   

302 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17368 بتاريخ 31 / 5 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في 3 / 1 / 2003 مسجل ملخصه برقم 133 

لسنة 2022 تم فسخ الشركة واتمام تصفيتها نهائيا

19 - عباد الرحمن للتوريدات والمقاولت العامه  محمد احمد سمير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    42658 

قيدت فى 13-04-2004 برقم ايداع   2012 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو برقم 17362 بتاريخ 31 / 5 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد محرر في 1 / 4 / 

2019 ملخصه مسجل برقم 671 لسنة 2020 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - ايمان احمد محمد عبدا وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     72339 قيدت فى 18-10-2010 برقم ايداع    

9206وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - يعدل السم التجاري للشركه / ايليت مصر _ اسلم فتحي حنفي محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم     

96588 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    8433وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  50,000.000

3 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

78307 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    9070وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

4 - تعدل السم التجارى ليصبح ابو خليل للمقاولت العموميه  سامح ابو خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

73345 قيدت فى 03-03-2011 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

5 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شريف شعبان احمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

78502 قيدت فى 13-01-2013 برقم ايداع    274وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  500,000.000

6 - تعديل السم التجاري للشركه / هاني محمد عوض حسنين الكحكي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     

36147 قيدت فى 04-05-2002 برقم ايداع    2132وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  19,000.000

7 - شركه الخوه للتوريدات العامه السعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36191 قيدت فى 2002-05-08 

برقم ايداع    2216وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

8 - شركه الخطيب للبويات والحدايد والديكور  الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16798 قيدت فى 

26-04-1997 برقم ايداع    1715وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

9 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة رجب للنشاء والخدمات / احمد علء الدين رجب وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     77153 قيدت فى 10-07-2012 برقم ايداع    5098وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

10 - محمد سيد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88964 قيدت فى 27-09-2017 برقم ايداع    9192

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

11 - الشيمي للمقاولت العموميه والتشييد والبناء ) ايمن وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     96119 قيدت فى 

20-06-2021 برقم ايداع    5516وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

12 - رمضان عبدالسلم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     96144 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    

5659وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  120,000.000

13 - تعدل السم التجارى الى مخابز الرمل الكبرى  ورثه على عبد المولى على عنهم عبد المولى على عبد 

المولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     48488 قيدت فى 13-12-2005 برقم ايداع    7195وفى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - فادى نادر فريد زكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63324 قيدت فى 09-11-2008 برقم ايداع    

9861وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح الفرع الكائن في / قطعه 

رقم 44 محور المنطقه الصناعيه السابعه مدينه السادات ونشاطه / مصنع لتصنيع مواسير من مادة بى فى سى 

وبى بى  و وبيي اي طبقة واحدة متعددة الطبقات ومستلزماتها وقطع ووصلت من االبلستيك

2 - دى اس سى  المكتب الستشارى للتصميمات والدراسات الهندسيه م  نبيل مصطفى الحرازى وشركاه شركة 

سبق قيدها برقم     25472 قيدت فى 15-06-1999 برقم ايداع    3262وفى تاريخ  09-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / 44 شارع العروبه مصر الجديده

3 - دى اس سى  المكتب الستشارى للتصميمات والدراسات الهندسيه م  نبيل مصطفى الحرازى وشركاه شركة 

سبق قيدها برقم     25472 قيدت فى 15-06-1999 برقم ايداع    3262وفى تاريخ  09-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع كائن فى / 11,12 مصطفى رفعت مساكن شيراتون - قسم 

النزهة

4 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

78307 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    9070وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار رقم 6 شارع مسجد حاتم

5 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

78307 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    9070وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة تم افتتاح فرع كائن بالعنوان / برج الرياض شارع على بن ابى طالب متفرع من شجرة الدر

6 - تعدل السم التجارى ليصبح  احمد عبدالوهاب عطيه وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     72081 قيدت فى 

15-09-2010 برقم ايداع    8326وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافة الفرع الكائن بالعنوان / شقه رقم 101 الدور الول بالعقار 8 شارع اللواء يسري قمحه _ سابا باشا

7 - شركه الخوه للتوريدات العامه السعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36191 قيدت فى 2002-05-08 

برقم ايداع    2216وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الي / 24 شارع جميلة بوحريد _ الدور الثالث علوي _ السيوف شماعة

8 - اسواق فتح ا للجمله  دمنهور  على مسعد احمد فتح ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83013 قيدت فى 

24-02-2015 برقم ايداع    1490وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع كائن فى/الدور الرضى و الدور الول علوى بالعقار رقم 2 تنظيم شارع 538 بجهة السيوف شارع 

السماكين ولها ارقام 4/2 و العقار رقم 5 ش 715 بتحديد 1 بالطبيعة وحاليا ش ملك حفنى مع ش 538 فيكتوريا 

قسم اول  المنتزة  ومدير الفرع محمد صلح الدين خميس مرسى رقم قومى  27709010200858

9 - تعدل السم التجارى الى  محمد عبدالمنعم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29100 قيدت فى 

29-04-2000 برقم ايداع    2245وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الي / شارع مطر _ الطريق الدائري _ مشروع ناصر

10 - تعدل السم التجارى الى  محمد عبدالمنعم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29100 قيدت فى 

29-04-2000 برقم ايداع    2245وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم الغاء الفرع الكائن في العنوان / 12 ش  عزبه سكينه العوايد

11 - شهيه للفطائر والبيتزا وام علي - احمد العوامري وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53990 قيدت فى 

20-02-2007 برقم ايداع    1302وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل العنوان الى / محل رقم 4 بالعقار رقم 12 تنظيم تقاطع شارع 303 مع شارع 302 _ سموحه
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12 - شهيه للفطائر والبيتزا وام علي - احمد العوامري وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53990 قيدت فى 

20-02-2007 برقم ايداع    1302وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم الغاء الفرع الكائن في / 20 ش جمال عبدالناصر فيكتوريا يسار المدخل

13 - تعدل السم التجارى الى  شركه عبدالوهاب فروتس - محمد عبدالوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

89474 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    12177وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية زمام قرية الطالبية _ ناحية ادشاي _ كفر ديما

14 - شركة اللوتس للمقاولت والستثمارات العقاريه شركة سبق قيدها برقم     8389 قيدت فى 1994-01-05 

برقم ايداع    40وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تحويل مركز عام 

الشركة الكائن في / 3 شارع محمد بهاء الدين غتورى سموحه سيدي جابر الى فرع

15 - روان محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83819 قيدت فى 17-06-2015 برقم ايداع    

4981وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن في / 23 

شارع محمد نجيب سيدي بشر

16 - هانز التجاريه HANS شركة سبق قيدها برقم     83819 قيدت فى 17-06-2015 برقم ايداع    4981

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن في / 23 شارع 

محمد نجيب سيدي بشر

17 - روان محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83819 قيدت فى 17-06-2015 برقم ايداع    

4981وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

المحل رقم 10 بثلثه ابوابه بعمارة سموحه جراند والملصق لمدخل عماره ) ج ( بجوار نادى النصر للقوات 

المسلحه _ سموحه

18 - هانز التجاريه HANS شركة سبق قيدها برقم     83819 قيدت فى 17-06-2015 برقم ايداع    4981

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / المحل رقم 

10 بثلثه ابوابه بعمارة سموحه جراند والملصق لمدخل عماره ) ج ( بجوار نادى النصر للقوات المسلحه _ 

سموحه

19 - رمضان جابر عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     96178 قيدت فى 28-06-2021 برقم ايداع    

5829وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى / 7 عزبه 

عبدالحميد , ابيس , قسم

20 - ورثة ايهاب كامل جابر - عنهم  نبيل كامل جابر روفائيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88407 قيدت 

فى 18-07-2017 برقم ايداع    6691وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يعدل عنوان الشركه / العقار رقم 1 شارع مسجد خميس عمران _ خلف مدرسة القدس _ العصافره

21 - انطوان جورج عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     58632 قيدت فى 03-01-2008 برقم ايداع    

116وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الشركة ليصبح / 

الشقة رقم 1 الكائنه بالدور الول فوق البدروم من العقار امام رقم 59 شارع جلل حماد _ ميامى
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النشاط

1 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

78307 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    9070 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

اضافة نشاط / التوكيلت التجارية وتوريد وتعبئة المواد غذائية ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير

2 - تعدل السم التجاري الى / الجمل لعموم التصدير - محمد اسماعيل صبره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

76665 قيدت فى 06-05-2012 برقم ايداع    3466 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط عموم التصدير

3 - تعدل السم التجارى ليصبح  احمد عبدالوهاب عطيه وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     72081 قيدت فى 

15-09-2010 برقم ايداع    8326 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

توريدات المواد الغذائيه

4 - اشرف جورج جرجس جوده وشريكته شركة سبق قيدها برقم     74385 قيدت فى 12-07-2011 برقم 

ايداع    4480 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي / عموم تصدير

5 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة رجب للنشاء والخدمات / احمد علء الدين رجب وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     77153 قيدت فى 10-07-2012 برقم ايداع    5098 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح يعدل الغرض لحذف نشاط / الخدمات المختلفة التعليمية وتاجير شقق من اصحابها واستعمالها كسكن 

للطلب مع بقاء باقي النشطة كما هي

6 - المتحده لتجارة السلع الغذائية  محمد طارق محمد عبدالجواد واحمد محمد نجيب محمد وشركائهم شركة سبق 

قيدها برقم     95763 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    3179 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل النشاط الي / بقالة عامة ومياة غازية وايس كريم عبوات مغلفة وخضروات ولحوم مجمدة

7 - شهيه للفطائر والبيتزا وام علي - احمد العوامري وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53990 قيدت فى 

20-02-2007 برقم ايداع    1302 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / ) 

النتاج  ( ويقتصر النشاط على بيع الفطائر والبيتزا وام على والمكرونات

8 - محمد سيد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88964 قيدت فى 27-09-2017 برقم ايداع    9192 

وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط / تسويق عقاري

9 - رمضان جابر عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     96178 قيدت فى 28-06-2021 برقم ايداع    

5829 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اعاده تدوير مواد بلستيك

10 - شركة ايناس عبد العزيز وشريكها شركة سبق قيدها برقم     97660 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    

3420 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط / تجارة وتوزيع العطور 

ومستحضرات التجميل والعشاب والمطهرات والمنظفات والمستلزمات الطبيه والتصنيع كل ماسبق لدى الغير 

ماعدا الدويه ومستلزماتها
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الكيان القانونى

1 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

78307 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    9070 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

2 - شركه الخوه للتوريدات العامه السعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36191 قيدت فى 2002-05-08 

برقم ايداع    2216 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - تعدل السم التجارى الى مخابز الرمل الكبرى  ورثه على عبد المولى على عنهم عبد المولى على عبد المولى 

وشركاه شركة سبق قيدها برقم     48488 قيدت فى 13-12-2005 برقم ايداع    7195 وفى تاريخ  

31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 96588   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2021 برقم ايداع    8433 الى   يعدل السم التجاري للشركه / ايليت مصر _ اسلم 

فتحي حنفي محمود و شريكه

2 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78307   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-12-2012 برقم ايداع    9070 الى   تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد 

عبد العاطى النشار وشريكته

3 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 76665   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2012 برقم ايداع    3466 الى   تعدل السم التجاري الى / الجمل لعموم التصدير - محمد 

اسماعيل صبره وشريكه

4 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78502   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2013 برقم ايداع    274 الى   تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شريف شعبان 

احمد حسن وشريكه

5 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2476   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-1990 برقم ايداع    1865 الى   يعدل السم التجاري ليصبح / نصر احمد محمد الكسار 

وشركاه

6 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36147   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-05-2002 برقم ايداع    2132 الى   تعديل السم التجاري للشركه / هاني محمد عوض 

حسنين الكحكي و شريكه

7 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77153   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2012 برقم ايداع    5098 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة رجب للنشاء 

والخدمات / احمد علء الدين رجب وشركاه

8 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86478   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-09-2016 برقم ايداع    8639 الى   يعدل السم التجاري الى / مباشر لتداول الوراق المالية 

والسندات

Page 43 of 70 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

الشخاص

1 - ايهاب محمد عصمت عبدالرحمن طنانه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7267   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1993 برقم ايداع   1075 تم التأشير فى تاريخ 29-06-1993  بــ :  /// بموجي محضر اجتماع 

الجمعية العموميه العادية فى 28 / 4 / 2022 والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 17 / 5 / 2022  تم 

قبول استقالة السيدة / منيرة سالم محمد سالم عضو مجلس الدارة ///// تم اعادة تشكيل مجلس الدارة كالتالى / 

السيد / ايهاب محمد عصمت عبدالرحمن طنانه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب /// السيد / اسر محمد عصمت 

عبدالرحمن طنانه عضو مجلس ادارة /// والسيده / ليلى محمود الشعراوى عضو مجلس ادارة //// تم تجديد 

مجلس الدارة لمدة اخرى

2 - طارق فوزى عبده سليمان الخطيب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16798   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-1997 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1997  بــ :  /// تم رفع اسم الشريك / فوزى 

عبده سليمان الخطيب للوفاه //// تم تعديل صفة الشريك الموصى / طارق فوزى عبده سليمان الخطيب الى شريك 

متضامن بالشركة //// تم انضمام عدد ثلثة شركاء موصيين مذكورين بالعقد /// تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

عن الشركة ليصبح للسيد / طارق فوزى عبده سليمان الخطيب الذى اكتسب صفة الشريك المتضامن بموجب هذا 

العقد الحق فى ادارة الشركة والتوقيع او من ينوب عنه قانونا ومباشرة نشاطها وتحقيق اغراضها ويكون التوقيع 

بعنوان الشركة او السم التجارى ويلتزم بامساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانونا و للشركاء الموصون حق 

الطلع عليها خلل السبوع الول من كل شهر

3 - طارق السعيد السيد محمد بلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36191   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2002 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2002  بــ :  

4 - خالد السعيد السيد محمد بلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36191   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2002 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2002  بــ :  تم رفع اسم الشريكة السيدة / 

فوقيه  الدمرداش السعيد ندا من الشركة لوفاتها /// تم تحويل الشريك الموصي السيد / خالد السعيد السيد محمد 

بلل الي شريك متضامن ///  تم تحويل الشريك الموصي السيد / طارق السعيد السيد محمد بلل الي شريك 

متضامن /// تعديل حق الدارة والتوقيع / اتفق جميع الطراف علي ان يكون الحق للشريك المتضامن ) الطرف 

الول ( ) السعيد السيد محمد بلل ( حق الدارة والتوقيع منفردا الي الشريك المتضامن كافة السلطات لتحقيق 

غرض الشركة

5 - السعيد السيد محمد بلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36191   وتم ايداعه بتاريخ    2002-05-08 

برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2002  بــ :  

6 - احمد عبدالوهاب عطيه حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72081   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2010 برقم ايداع   8326 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  تم تخارج الشريك المتضامن / 

عبدالوهاب عطيه حسنين من الشركه ////

7 - على ايهاب على عبدالمولى على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48488   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2005 برقم ايداع   7195 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2015  بــ :  ////// تم رفع اسم المرحوم / 

ايهاب على عبدالمولى على من الشركة للوفاه وانضمام ورثته /////// انضمام السيد / على ايهاب على عبدالمولى 

على كشريك متضامن بالشركة //////انضمام عدد واحد شريك موصى مذكور بالعقد

8 - محمد سيد حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    88964   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-27 

برقم ايداع   9192 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  تم تخارج شريك موصي مذكور بالعقد //////// تم 

دخول شريك موصي مذكور بالعقد ///////  يعدل حق الدارة والتوقيع / للشريك / محمد سيد حسن محمد له حق 

الدارة والتوقيع منفردا  ويكون له وحده حق ادارة الشركة من النواحي الداريه والماليه وكذلك جميع التوقيعات 

المتعلقه بالشركة وتعهداتها تكون باسم الشركة وعنوانها وله حق التوقيع على المعاملت وله كافة السلطات في 

تمثيل الشركة رسميا امام جميع الجهات الحكومية وله الحق في التأسيس والتعديل والفسخ والتخارج لعقود تحالف 

الشركة مع الشركات الخرى المصرية والجنبية
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9 - احمد محمد نجيب محمد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95763   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   3179 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد / احمد محمد نجيب محمد محمود والسيد / محمد طارق محمد 

عبدالجواد حجاب مجتمعين او منفردين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة لتحقيق اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وكذلك جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن باسم الشركة

10 - ايمن حسن السعيد محمد الشيمي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96119   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   5516 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  /// تعدلت صفة الشريك السيدة / 

ولء حسين محمود احمد البارودي من شريك متضامن الى شريك موصى ////////  يعدل حق الدارة والتوقيع الى 

السيد / ايمن حسن السعيد محمد الشيمي وله كافة السلطات اللزمة لتحقيق غرض الشركة والتوقيع على كافة 

العقود باسم الشركة وفتح حسابات بالبنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها وصرف كافة المبالغ المالية المستحقة 

للشركة لدى الغير والقتراض باسم الشركة وتوكيل السادة المحاميين والمحاسبين في كل ماذكر

11 - محمود  جاد محمود جاد بيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    96588   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   8433 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تم تخارج من الشركه الشريك 

المتضامن / رامي محمد انور محمد //// انضم الي الشركه الشريك المتضامن / محمود  جاد محمود جاد بيومى 

//// يعدل حق الداره و التوقيع ليصبح للشريك المتضامن / اسلم فتحي حنفي _  منفردا و له كافة السلطات 

لتحقيق غرض الشركه و حق القرض و الرهن و فتح الحسابات باسم الشركه و اصدار الشيكات و صرفها و كافة 

المعاملت البنكيه و التعاقد باسم الشركه و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض اختصاصاته///

12 - جمال السيد عبدالعاطى السيد النشار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78307   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   9070 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  تم تعديل صفة الشريكة 

المتضامنة / نشوة على سليمان كشك لتصبح شريكة موصية

13 - محمد محمود يوسف يوسف الشورى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78502   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   274 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  //// تم تخارج الشريك المتضامن 

السيد / محمود محمد مصطفى /// تم تصحيح اسم الشريك المتضامن طبقا للبطاقة الرقم القومى وعقد الستدراج 

ليصبح / محمد محمود يوسف يوسف الشوره //// تم تعديل حق الدارة والتوقيع الى / حق الدارة والتوقيع ينعقد 

للشريك الول السيد / شريف شعبان احمد حسن بيومى والشريك الثانى السيد / محمد محمود يوسف يوسف الشوره 

مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويكون توقيعهم تحت اسم الشركة وعنوانها 

وضمن اغراضها فيما عدا الرهن وطلب القروض فيكون الشريكين الول والثانى مجتمعين ولهم كافة الصلحيات 

واوسع السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة وتمثيل الشركة مع كافة الجهات الرسمية والحكومية 

وغير الحكومية والشخاص والشركات والبنوك من فتح وغلق حسابات بأسم الشركة واليداع والصرف والتوقيع 

على الشيكات وتظهير الشيكات المودعة لدى البنوك برسم الضمان وحق فتح العتمادات بالبنوك وفتح خطابات 

الضمان وذلك امام جميع البنوك والمصارف وذلك باسم الشركة وله حق فى الفراج عن راس المال الشركة 

المودع لدى البنك وله حق القتراض بطريق العتمادات والغير مفتوح بها اعتمادات والرهن والقتراض بجميع 

البنوك وكافة مايلزم لمباشره نشاط الشركة واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمى الشركة وتجديد مرتباتهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية واجراء وابرام كافة العقود والمشارطات وذلك فى حدود اغراض الشركة 

بالنقد او بالجل كما يكون لهم حق شراء اصول الشركة وتقديم كافة الضمانات والبيع لصول الشركة ولهم حق 

الرهن والقتراض وابرام عقود التسهيلت الئتمانية وله حق توقيع وتوثيق على عقود التعديلت وتوقيع وتوثيق 

شهادات الخبرة امام مصلحة الشهر العقارى وامام جميع جهات الحكومية والمؤسسات وجميع الهيئات

14 - هانى محمد عوض حسنين الكحكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36147   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2002 برقم ايداع   2132 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تم تخارج الطرف الثالث الشريك 

المتضامن / رجب محمد غريب محمد احمد من الشركه ///
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15 - وائل رشاد محمد سليمان  مدير معين   المقيد برقم قيد    77153   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-10 

برقم ايداع   5098 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  /// تم ادخال شريك متضامن بالشركة وهو السيد 

/ احمد علء الدين محمد رجب //// تم تغيير صفة الشريك المتضامن السيد المهندس / علء الدين محمد عبد الفتاح 

رجب الى شريك موصى //// تعيين الستاذ / وائل رشاد محمد سليمان مدير تنفيذى معين للشركة ويكون مسؤل 

امام القضاء والسلطات العامة والغير ويكون مسئول مسئولية كاملة مدنية وجنائية وله حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة /// تم تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / اتفق الشركاء على ان تكون الدارة وحق التوقيع موكله الى 

الشريك المتضامن السيد الستاذ / احمد علء الدين محمد رجب منفردا له كافة سلطات واختصاصات المدير وذلك 

بجميع اعمال الدارة التى تمكنه من تحقيق الغرض الذى من اجله انشئت الشركة كاستئجار المحال اللزمة لعمال 

الشركة وتعيين المستخدمين والعمال وفصلهم وشراء المعدات وبيعها وله حق التوقيع على جميع الوراق التجارية 

كالكمبيالت والسندات الذنية والشيكات والبيع والشراء وعلى العموم الحق فى القيام بكل عمل او اجراء يعتبر 

داخل فى نطاق الشركة وضمن اغراضها وله حق التصرف فضل عن حق الدارة وعلى سبيل المثال ل الحصر 

الحق فى بيع وشراء العقارات والرهن والقتراض من البنوك وخلفه وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ما 

سلف

16 - احمد علء الدين محمد عبدالفتاح رجب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77153   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2012 برقم ايداع   5098 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - صلح الدين فؤاد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26596   قيدت فى   12-05-2003 برقم ايداع    

2391 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

2 - صلح الدين فؤاد محروس ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26596   قيدت فى   16-09-1999 برقم 

ايداع    5083 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

3 - احمد محمد محمد غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53822   قيدت فى   11-02-2007 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-10

4 - تعديل السم التجارى إلى  المؤسسه المصرية الهندسية لللومنيوم  فداء الرحمن امين عبدالقادر الخولى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   54373   قيدت فى   15-03-2007 برقم ايداع    2055 وفى تاريخ  2022-05-08  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

5 - محمود مبروك محمد غنيم الدمنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55623   قيدت فى   2007-05-30 

برقم ايداع    4324 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

6 - مصطفى عبدالله محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69058   قيدت فى   31-01-2010 برقم ايداع    

888 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

7 - هانى محمد محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72066   قيدت فى   14-09-2010 برقم ايداع    

8277 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

8 - مصطفى السيد محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73901   قيدت فى   18-05-2011 برقم ايداع    

2939 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

9 - صابر احمد ابراهيم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76182   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    1855 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

10 - عونى حسنى فلتئووس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76920   قيدت فى   07-06-2012 برقم 

ايداع    4353 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

11 - ميخائيل فهيم واصف منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77751   قيدت فى   08-10-2012 برقم 

ايداع    7154 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

12 - علء رمضان عبدالمنعم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85478   قيدت فى   07-04-2016 برقم 

ايداع    3684 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

13 - مايكل فريد فخرى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86921   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

10684 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

14 - توفيق اميل توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15900   قيدت فى   23-01-1997 برقم ايداع    329 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

15 - رفعت مكرم ا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26220   قيدت فى   16-08-1999 برقم ايداع    

4451 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

16 - عزيزة توفيق السعيد - المصرية للتوريدات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27562   قيدت فى   

01-12-1999 برقم ايداع    6753 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-30

17 - ابراهيم محمد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36068   قيدت فى   23-04-2002 برقم ايداع    

1984 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

18 - محمود نعمان محمود نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50800   قيدت فى   20-06-2006 برقم ايداع    

4141 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

19 - حسام الدين محمد الدسوقي الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53370   قيدت فى   2007-01-08 

برقم ايداع    52 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

20 - عماد الدين محمد محمود حسين عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54184   قيدت فى   2007-03-05 

برقم ايداع    1693 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04
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21 - عماد الدين محمد محمود حسين عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54184   قيدت فى   2014-08-18 

برقم ايداع    5468 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

22 - محمد عبدالوهاب امين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54927   قيدت فى   16-04-2007 برقم ايداع    

2895 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

23 - عمرو فاروق حسن فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55288   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

3625 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

24 - ابراهيم محمد حسين حسين االتمساح  التمساح للمستلزمات الطبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56873   

قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    6967 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-08-22

25 - هانى احمد عبد القادر خليفة المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58257   قيدت فى   2007-12-04 

برقم ايداع    9876 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-03

26 - جمال عبد المجيد عبد السلم ابو عيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61860   قيدت فى   2008-07-27 

برقم ايداع    6819 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-26

27 - محمد جمال رياض غندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67845   قيدت فى   22-10-2009 برقم ايداع    

8980 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

28 - اوسامة حسين محمد ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67961   قيدت فى   29-10-2009 برقم 

ايداع    9254 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

29 - رباح ابراهيم محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76279   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    2173 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

30 - الصيرفى للتوريدات  مؤمن محمد صلح الدين ابراهيم الصيرفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85473   

قيدت فى   07-04-2016 برقم ايداع    3650 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-06

31 - ابراهيم قطب محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85753   قيدت فى   19-05-2016 برقم ايداع    

4941 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

32 - شيماء محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87766   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

3664 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

33 - عظومه لتجارة السيارات  محمود عبدالعظيم محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87987   قيدت فى   

11-05-2017 برقم ايداع    4545 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-10

34 - محمد مبروك محمد علوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8245   قيدت فى   15-12-1993 برقم ايداع    

2380 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

35 - رمضان عبدالهادى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16239   قيدت فى   05-03-1997 برقم ايداع    

865 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

36 - محمد عبد المنعم احمد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22922   قيدت فى   14-11-1998 برقم 

ايداع    5590 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

37 - مصطفي مجاهد محمد هنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35388   قيدت فى   04-02-2002 برقم 

ايداع    576 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

38 - ابراهيم محمد ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36068   قيدت فى   07-09-2011 برقم ايداع    

5639 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

39 - محمد محمد عبد الحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37411   قيدت فى   15-09-2002 برقم 

ايداع    4507 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-14

40 - ابراهيم كمال حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44253   قيدت فى   21-09-2004 برقم ايداع    

5376 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

41 - ميمى محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48874   قيدت فى   18-01-2006 برقم ايداع    

223 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

Page 48 of 70 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

42 - احمد عبدالحميد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59469   قيدت فى   27-02-2008 برقم ايداع    

1825 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

43 - ايمن ممتاز اسماعيل العمار لتوريد مواد البناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66209   قيدت فى   

11-04-2017 برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-10

44 - عبدالحليم محمد عبدالحليم احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76671   قيدت فى   2012-05-06 

برقم ايداع    3480 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

45 - سامح وليم زخارى قليني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86990   قيدت فى   13-12-2016 برقم ايداع    

11032 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

46 - ايمان سامى محمود عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87078   قيدت فى   26-12-2016 برقم ايداع    

11453 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

47 - عبدا محمد عبدالحميد على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87777   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    3693 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

48 - رامى بشرى ماهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8229   قيدت فى   15-12-1993 برقم ايداع    2360 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

49 - تعدل السم التجارى الى  حمزه معماريون ومخططون - محمد حمزه احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

14196   قيدت فى   14-09-1996 برقم ايداع    2831 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-09-13

50 - سمير وديع عطاا عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14468   قيدت فى   05-10-1996 برقم 

ايداع    3224 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

51 - يصحح السم التجارى الى  هانى سدرى ميخائيل معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14934   قيدت فى   

07-11-1996 برقم ايداع    3893 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-06

52 - علء عبد الموجود محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16683   قيدت فى   10-04-1997 برقم ايداع    

1535 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

53 - عزة محمد عبد الباقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18004   قيدت فى   20-08-1997 برقم ايداع    

4549 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-19

54 - صلح ابوزيد محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24178   قيدت فى   07-03-1999 برقم ايداع    

1155 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-06

55 - ابراهيم محمد عبد العال شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37825   قيدت فى   29-10-2002 برقم 

ايداع    5294 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-28

56 - السيد بهجات محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47953   قيدت فى   03-10-2005 برقم 

ايداع    6081 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

57 - السيد بهجات محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47953   قيدت فى   03-10-2005 برقم 

ايداع    6082 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

58 - اميرة عبدا وهبه حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50750   قيدت فى   18-06-2006 برقم ايداع    

4050 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

59 - احمد عبد السلم سيد احمد الكريوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54534   قيدت فى   2007-03-26 

برقم ايداع    2376 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

60 - رومانى لمعى ميخائيل ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59321   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    1512 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

61 - عبدالفتاح محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60728   قيدت فى   22-05-2008 برقم 

ايداع    4499 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21
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62 - تعدل السم التجارى الى البان صدقه - محمد محمود سعد احمد صدقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

72727   قيدت فى   01-12-2010 برقم ايداع    10401 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-11-30

63 - محمد عبدا سالم عبدا بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76684   قيدت فى   07-05-2012 برقم 

ايداع    3510 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

64 - طارق عطيه محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79967   قيدت فى   17-09-2013 برقم ايداع    

5927 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

65 - صيدلية  محمد عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82572   قيدت فى   15-12-2014 برقم ايداع    

8675 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

66 - مينا مرقص رمزى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82831   قيدت فى   22-01-2015 برقم 

ايداع    511 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

67 - مسعد فتحى محمد النصارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85891   قيدت فى   08-06-2016 برقم 

ايداع    5552 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

68 - السيد كمال عبدالحافظ عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86283   قيدت فى   22-08-2016 برقم 

ايداع    7566 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

69 - احمد محمد محمود ابراهيم عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88170   قيدت فى   2017-06-06 

برقم ايداع    5465 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

70 - حسنى محمد عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15656   قيدت فى   30-12-1996 برقم ايداع    4955 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-29

71 - السيد حسن علي الحوشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31705   قيدت فى   13-01-2001 برقم ايداع    

167 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

72 - تعدل السم التجارى الى  الحوشى للمقاولت - السيد حسن علي الحوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

31705   قيدت فى   13-01-2001 برقم ايداع    167 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-01-12

73 - الحوشى للمقاولت السيد حسن على الحوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31705   قيدت فى   

20-01-2016 برقم ايداع    489 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-19

74 - محمد مداوى محمود مداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35669   قيدت فى   11-03-2002 برقم ايداع    

1142 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

75 - احمد محمود محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50854   قيدت فى   25-06-2006 برقم ايداع    

4256 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

76 - باسم فكرى عبدا عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55076   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

3190 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

77 - عماد محمد احمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55089   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

78 - رمضان محمد حسن السبعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56929   قيدت فى   28-08-2007 برقم 

ايداع    7087 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-27

79 - عادل عبدالشافى باشا هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69036   قيدت فى   27-01-2010 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

80 - محمد السيد على محمد الجنايني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75030   قيدت فى   13-10-2011 برقم 

ايداع    6582 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

81 - ايمان احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80965   قيدت فى   16-03-2014 برقم ايداع    

1791 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15
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82 - تعديل السم التجاري ليصبح / كيم للمقاولت _ عبدالرحمن علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4572   

قيدت فى   25-12-1991 برقم ايداع    2066 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-24

83 - ابراهيم عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12430   قيدت فى   24-12-1995 برقم ايداع    

3676 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

84 - امال عبدا عبد المطلب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28014   قيدت فى   22-01-2000 برقم 

ايداع    276 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

85 - محمد زكريا علي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38624   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

10896 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

86 - صيدلية د / محمود عبداللطيف احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47820   قيدت فى   

24-09-2005 برقم ايداع    5821 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-23

87 - سمير شوقى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49742   قيدت فى   04-04-2006 برقم ايداع    

2073 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

88 - امال شعبان رجب شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53458   قيدت فى   14-01-2007 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

89 - وليد محمد ياقوت محمد الحلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53840   قيدت فى   12-02-2007 برقم 

ايداع    999 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

90 - يعدل السم التجارى ليصبح  احمد كمال الدين على احمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53896   قيدت 

فى   14-02-2007 برقم ايداع    1109 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

91 - د ريناد محسن عبدالمنعم على بيومى  ريناد محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54700   قيدت فى   

08-04-2007 برقم ايداع    2663 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-07

92 - عمر عبدالرحمن محمد الشرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55176   قيدت فى   03-05-2007 برقم 

ايداع    3392 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

93 - عبدالقادر سعد محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55462   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

3989 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

94 - فوزية مصطفى عبد الرحمن عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56031   قيدت فى   2007-06-21 

برقم ايداع    5079 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-20

95 - مصطفى عبدالفتاح احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84791   قيدت فى   29-12-2015 برقم 

ايداع    10047 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

96 - طاهر احمد طاهر محمد رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87771   قيدت فى   01-04-2017 برقم 

ايداع    3673 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

97 - تعدل السم التجارى إلى  البيت الشامى  عبدالرحمن عدنان كشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88233   

قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    5833 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-14

98 - مجدى محمود محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1297   قيدت فى   28-10-1995 برقم ايداع    

2892 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

99 - عبدالباسط احمد سيد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13233   قيدت فى   11-05-1996 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

100 - ابراهيم فوزى محمد ابو النضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16138   قيدت فى   24-02-1997 برقم 

ايداع    711 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-23

101 - صيدليه نبويه جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21694   قيدت فى   02-08-1998 برقم ايداع    

3494 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-01
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102 - احمد على احمد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21948   قيدت فى   24-08-1998 برقم 

ايداع    3926 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

103 - محمد حسن عبدالرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24807   قيدت فى   28-04-1999 برقم 

ايداع    2171 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

104 - داليا محمد عيسى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54710   قيدت فى   08-04-2007 برقم ايداع    

2680 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

105 - اسلم صالح عمر اخترينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55817   قيدت فى   10-04-2007 برقم ايداع    

4656 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-09

106 - ماهر مصطفى عبدالعواض وهمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63727   قيدت فى   2008-12-03 

برقم ايداع    10700 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

107 - رياض عبدالهادى محمد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68514   قيدت فى   21-12-2009 برقم 

ايداع    10707 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

108 - محمد حسن حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69018   قيدت فى   26-01-2010 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

109 - اسلم رمضان عبده سلمه غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75215   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    7243 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

110 - احمد مصطفى متولى الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76788   قيدت فى   22-05-2012 برقم 

ايداع    3914 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

111 - عزه عبد القادر السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79821   قيدت فى   06-08-2013 برقم ايداع    

5213 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05

112 - المتولى للتوريدات  طه المتولى طه المنير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82541   قيدت فى   

09-12-2014 برقم ايداع    8519 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-08

113 - مصطفى محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87142   قيدت فى   08-01-2017 برقم 

ايداع    197 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

114 - على احمد بخيت محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87735   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3550 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

115 - هشام محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88002   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

4627 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

116 - تعدل السم التجارى إلى  عزاز للمقاولت وعموم الستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

9567   قيدت فى   29-08-1994 برقم ايداع    1727 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-08-28

117 - الهام حنفى محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12564   قيدت فى   03-01-1996 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

118 - محمد صلح محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30007   قيدت فى   19-07-2000 برقم 

ايداع    3892 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

119 - سامح فهيم جرس عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50403   قيدت فى   25-05-2006 برقم 

ايداع    3392 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

120 - طارق على على حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54333   قيدت فى   13-03-2007 برقم ايداع    

1987 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

121 - أ.د حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  مركز تاج لطب وجراحة الفم والسنان  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   54519   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    2349 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-24

122 - حسام الدين تاج الدين عامر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54519   قيدت فى   2011-12-20 

برقم ايداع    8110 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19
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123 - احمد عبد السلم محمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54693   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    5654 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

124 - اسامه عمر رجب محمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55768   قيدت فى   06-06-2007 برقم 

ايداع    4573 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

125 - وائل محمد قناوى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58672   قيدت فى   08-01-2008 برقم 

ايداع    212 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07

126 - احمد هللى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60355   قيدت فى   30-04-2008 برقم ايداع    

3705 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

127 - محمد محمود على محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63878   قيدت فى   22-12-2008 برقم 

ايداع    11018 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-21

128 - دميانه جورجيوس القمص لوقا جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69002   قيدت فى   2010-01-26 

برقم ايداع    727 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

129 - عبدالفتاح احمد شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70240   قيدت فى   20-04-2010 برقم ايداع    

3760 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

130 - محمد على صلح الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70368   قيدت فى   02-05-2010 برقم 

ايداع    4062 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

131 - امل محمد امين عبدالفتاح المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71200   قيدت فى   2010-06-22 

برقم ايداع    5962 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

132 - منصور فاروق حامد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75955   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

1160 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

133 - محمد عيد محمد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80345   قيدت فى   01-12-2013 برقم 

ايداع    7526 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

134 - عادل ابوالفتوح عبدالرؤف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83222   قيدت فى   2015-04-02 

برقم ايداع    2615 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

135 - ياسمين محمد السيد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84898   قيدت فى   2016-01-14 

برقم ايداع    349 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

136 - احمد محمد سلمه عبداللطيف العطن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85926   قيدت فى   2016-06-15 

برقم ايداع    5731 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

137 - سعد اسماعيل محمد ابوجلله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86596   قيدت فى   18-10-2016 برقم 

ايداع    9227 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

138 - تعدل السم التجارى الى ايفل لبيع السيارات - طارق محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1264   

قيدت فى   06-03-1990 برقم ايداع    470 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-05

139 - عادل جابر منصور سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7508   قيدت فى   15-08-1993 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-14

140 - كمال على عبدا المشيطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12498   قيدت فى   03-01-1996 برقم 

ايداع    31 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

141 - محمد عارف احمد البودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12721   قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    

8858 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

142 - طارق ابراهيم احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15694   قيدت فى   01-01-1997 برقم ايداع    

8 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

143 - احمد محمد سعدالدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16011   قيدت فى   06-02-1997 برقم 

ايداع    513 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

144 - محمد كمال سليمان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   09-04-1997 برقم 

ايداع    1526 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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145 - محمد كامل سليمان عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   13-05-2007 برقم 

ايداع    3675 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

146 - محمد كمال سليمان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   04-05-2008 برقم 

ايداع    3973 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-03

147 - محمد كمال سليمان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    8609 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

148 - محمد كمال سليمان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    8610 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

149 - محمد خميس السيد السقيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30306   قيدت فى   20-08-2000 برقم ايداع    

4452 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

150 - محمد ناجي منير حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36223   قيدت فى   12-05-2002 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

151 - محمد احمد الجندى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49052   قيدت فى   07-02-2006 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

152 - فادي فاروق لبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52152   قيدت فى   01-10-2006 برقم ايداع    

6837 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

153 - شيماء محمود محمد فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52232   قيدت فى   09-10-2006 برقم ايداع    

6995 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

154 - تعدل السم التجارى إلى  حجازى للتجارة والتوريدات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53641   

قيدت فى   28-01-2007 برقم ايداع    597 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-27

155 - محمد كامل رحيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54241   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

1807 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

156 - تعدل السم التجارى الى محمد ابراهيم احمد الصاوى  الصاوى اسبورت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

54721   قيدت فى   08-04-2007 برقم ايداع    2701 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-07

157 - محمود ذكى محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64189   قيدت فى   14-01-2009 برقم ايداع    

372 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-13

158 - طارق عبد الحفيظ زين ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64361   قيدت فى   25-01-2009 برقم 

ايداع    734 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-24

159 - عبدا محمد محمد محمود رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65656   قيدت فى   03-05-2009 برقم 

ايداع    3877 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

160 - محمد حسن توفيق موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70104   قيدت فى   13-04-2010 برقم ايداع    

3446 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

161 - رحاب عبدالرحمن عبدا مصطفى دبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87484   قيدت فى   

06-03-2017 برقم ايداع    2068 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

162 - امل احمد مدكور زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24059   قيدت فى   25-02-1999 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

163 - محمد محمد احمد حسن الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34414   قيدت فى   07-10-2001 برقم 

ايداع    5207 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-06

164 - نجيب عبدالستار عبدالحميد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53807   قيدت فى   2007-02-08 

برقم ايداع    934 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

165 - كريم عادل عبدالسلم الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55522   قيدت فى   23-05-2007 برقم 

ايداع    4118 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22
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166 - ناصر ابراهيم محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55907   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

4834 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

167 - احمد محمد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74086   قيدت فى   08-06-2011 برقم 

ايداع    3532 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

168 - اسامه حسنى احمد السيد  اسامه حسنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75134   قيدت 

فى   26-10-2011 برقم ايداع    6926 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-25

169 - رمضان عبدالحفيظ محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76520   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

170 - اسلم محمد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76702   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

3575 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

171 - مياده خميس عبدالمعبود صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87458   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1930 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

172 - مياده خميس عبد المعبود عبد اللطيف صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87458   قيدت فى   

02-03-2017 برقم ايداع    1967 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-01

173 - محمد احمد عبدا احمد الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87639   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    3015 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

174 - سمير اسكندر هجرس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3420   قيدت فى   02-05-1991 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

175 - مصطفي محمد احمد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12913   قيدت فى   21-03-1996 برقم 

ايداع    757 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

176 - احمد عبد الرازق حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14458   قيدت فى   03-10-1996 برقم 

ايداع    3209 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

177 - احمد ابوبكر الفيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16377   قيدت فى   18-03-1997 برقم ايداع    

1078 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

178 - احمد محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17276   قيدت فى   11-06-1997 برقم ايداع    

3361 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

179 - على محمود صديق محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29289   قيدت فى   11-03-2014 برقم 

ايداع    1650 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

180 - سيف الدين فهمى عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35898   قيدت فى   07-04-2002 برقم 

ايداع    1625 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

181 - فتحى محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53579   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

479 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

182 - محمد علء عبد المنعم نبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57795   قيدت فى   06-11-2007 برقم 

ايداع    8911 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-05

183 - عزمى حسن احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61751   قيدت فى   20-07-2008 برقم ايداع    

6589 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

184 - عصمت عبدالمولى منجود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73496   قيدت فى   2011-03-21 

برقم ايداع    1634 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

185 - سميه عنتر محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75078   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

6756 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

186 - عادل ابراهيم عبدالنبى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76824   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    4046 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27
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187 - ايمن خله فؤاد حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77010   قيدت فى   19-06-2012 برقم ايداع    

4632 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

188 - رشا عبدالقادر احمد احمد عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80359   قيدت فى   2013-12-03 

برقم ايداع    7606 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

189 - محمد احمد عبد الفتاح القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85755   قيدت فى   19-05-2016 برقم 

ايداع    4954 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

190 - محمد هاشم ابراهيم فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87729   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    3523 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

191 - رانى مجدي فخرى جورجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88006   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    4681 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

192 - ياسر عبدالحميد سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4341   قيدت فى   14-11-1991 برقم 

ايداع    1790 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

193 - رمضان مراد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5139   قيدت فى   28-04-1992 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-27

194 - عادل احمد عمران الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46613   قيدت فى   07-05-2006 برقم ايداع    

2753 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

195 - عادل احمد عمران الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46613   قيدت فى   31-05-2005 برقم ايداع    

3333 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

196 - ياسر كمال محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53554   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

197 - السيد محمد عبد اللطيف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55555   قيدت فى   24-05-2007 برقم 

ايداع    4189 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

198 - اتيليه امانى اورخان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59769   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

2436 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

199 - رضا عبده السيد بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62675   قيدت فى   18-09-2008 برقم ايداع    

8502 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-17

200 - الحسين شوقي فرغلي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65532   قيدت فى   2009-04-22 

برقم ايداع    3558 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-21

201 - عادل جدعون عطية برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66902   قيدت فى   18-07-2009 برقم 

ايداع    6729 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-17

202 - اضافة السمة التجارية  كافيه موكا MOCCA  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70989   قيدت فى   

09-06-2010 برقم ايداع    5512 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-08

203 - احمد فرج شحاته فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74926   قيدت فى   29-09-2011 برقم ايداع    

6250 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

204 - خليل السيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75964   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

1189 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

205 - عصام الدين عبدالسلم محمود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76018   قيدت فى   2012-02-19 

برقم ايداع    1358 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

206 - عزة على عبدالحليم كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81356   قيدت فى   18-05-2014 برقم ايداع    

3439 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17

207 - عفاف مسعد جابر حافظ خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82199   قيدت فى   20-10-2014 برقم 

ايداع    6960 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

208 - اسلم على محمد سعيد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85155   قيدت فى   21-02-2016 برقم 

ايداع    1515 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20
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209 - زاهر عبدالعال زكى محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88230   قيدت فى   2017-06-15 

برقم ايداع    5822 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

210 - ايمن محمود عبدالعزيز محمد صادق فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88244   قيدت فى   

19-06-2017 برقم ايداع    5923 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-18

211 - ابراهيم محمد عطيه العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33525   قيدت فى   04-03-2007 برقم 

ايداع    1619 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

212 - ابراهيم محمد عطيه العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33525   قيدت فى   14-07-2001 برقم 

ايداع    3618 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

213 - محمد محمود مصطفي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35179   قيدت فى   12-01-2002 برقم 

ايداع    148 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

214 - امل محمد ابراهيم احمد عامر - عامر للملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44786   قيدت فى   

30-11-2004 برقم ايداع    6511 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-29

215 - احمد حمدى سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50276   قيدت فى   07-05-2006 برقم ايداع    

7131 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

216 - سهام سامي معوض سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54173   قيدت فى   05-03-2007 برقم 

ايداع    1676 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

217 - حازم حسن مبروك حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55342   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

3734 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

218 - احمد عبده محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68794   قيدت فى   11-01-2010 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

219 - احمد محمد احمد محمد محيسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71518   قيدت فى   13-07-2010 برقم 

ايداع    6716 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

220 - خالد محمد مسعود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76109   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

1662 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

221 - هبه عادل محمد مسلم زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76609   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    3299 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

222 - وحيد عثمان شحات خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76750   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

3767 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

223 - محمد عباس محمد عرنوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76780   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    3866 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

224 - صمويل كشك ابادير كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76979   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

4534 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

225 - صباح عبدالهادى محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85834   قيدت فى   31-05-2016 برقم 

ايداع    5288 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

226 - احمد السيد محمد السيد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86923   قيدت فى   29-11-2016 برقم 

ايداع    10686 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

227 - ابراهيم محمد جمعه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15909   قيدت فى   25-01-1997 برقم 

ايداع    340 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

228 - عمرو محمد حافظ مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15957   قيدت فى   29-01-1997 برقم ايداع    

431 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

229 - عمرو محمد حافظ مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15957   قيدت فى   29-01-1997 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28
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230 - عمرو محمد حافظ مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15957   قيدت فى   25-12-2002 برقم ايداع    

6266 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

231 - عدس للستيراد والتصدير - فتحى فتحى ابراهيم عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16751   قيدت فى   

21-04-1997 برقم ايداع    1642 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-20

232 - فتحى فتحى ابراهيم عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16751   قيدت فى   21-04-1997 برقم ايداع    

1643 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

233 - عادل رجب محمود رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27144   قيدت فى   17-11-1999 برقم ايداع    

6052 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

234 - بثينه جابر عبداللطيف متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37824   قيدت فى   29-10-2002 برقم 

ايداع    5293 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-28

235 - تصحيح السم التجارى الي  احمد السيد احمد السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55511   قيدت 

فى   23-05-2007 برقم ايداع    4100 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

236 - نادية عبد الصمد عقبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60285   قيدت فى   22-04-2008 برقم ايداع    

3567 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

237 - احمد ياسين احمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73033   قيدت فى   09-01-2011 برقم 

ايداع    193 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

238 - جون شكرى شفيق تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73099   قيدت فى   17-01-2011 برقم ايداع    

426 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

239 - احمد عبدالمحسن مصطفى عبدالمحسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73210   قيدت فى   

08-02-2011 برقم ايداع    805 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-07

240 - احمد عبدالمحسن مصطفى عبدالمحسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73210   قيدت فى   

17-07-2016 برقم ايداع    6426 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-16

241 - رومانى وهيب روبيل عبدالملك - رومانى لتوريد الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73958   قيدت 

فى   23-05-2011 برقم ايداع    3108 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-22

242 - ياسر محمد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75130   قيدت فى   25-10-2011 برقم ايداع    

6918 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

243 - اشرف محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75145   قيدت فى   26-10-2011 برقم ايداع    

6953 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

244 - اشرف محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75145   قيدت فى   26-10-2011 برقم ايداع    

6954 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

245 - محمد ابراهيم سيد احمد الوشاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75472   قيدت فى   2011-12-14 

برقم ايداع    7954 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

246 - محمد خميس عبدالمجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75510   قيدت فى   19-12-2011 برقم 

ايداع    8061 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

247 - احمد عبد المنعم حسن الحيطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76690   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    3526 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

248 - شيرى مجدى يعقوب قلده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79141   قيدت فى   09-04-2013 برقم ايداع    

2651 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

249 - احمد على مصطفى محمود درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81166   قيدت فى   2014-04-14 

برقم ايداع    2616 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13
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250 - رأفت دسوقى عبدالخالق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83846   قيدت فى   23-06-2015 برقم 

ايداع    5116 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

251 - رأفت دسوقى عبدالخالق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83846   قيدت فى   23-06-2015 برقم 

ايداع    5117 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

252 - شريف محمد السيد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84972   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    637 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

253 - شريف محمد السيد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84972   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    638 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

254 - جمال رجب السيد فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85809   قيدت فى   26-05-2016 برقم ايداع    

5181 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

255 - احمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14080   قيدت فى   01-09-1996 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

256 - مصطفى محمد ابراهيم علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28420   قيدت فى   26-02-2000 برقم 

ايداع    1015 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

257 - فتحى المتولى  يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28731   قيدت فى   25-03-2000 برقم ايداع    

1569 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

258 - مريم بشرى شاروبيم اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42933   قيدت فى   16-05-2004 برقم 

ايداع    2620 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-15

259 - مريم بشرى شاربيح افلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42933   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    3629 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

260 - مسعود على مسعود عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51528   قيدت فى   15-08-2006 برقم 

ايداع    5585 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

261 - فاطمه محمد حسين على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54609   قيدت فى   02-04-2007 برقم 

ايداع    2506 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

262 - محمود عبد المنعم على القرنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55362   قيدت فى   2007-05-15 

برقم ايداع    3783 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

263 - احمد محمود عبدالفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55397   قيدت فى   16-05-2007 برقم 

ايداع    3852 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

264 - رمضان محمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55483   قيدت فى   21-05-2007 برقم 

ايداع    4036 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

265 - الفى فخرى شهدى عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75447   قيدت فى   11-12-2011 برقم 

ايداع    7839 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

266 - احمد محمد عزوز عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76105   قيدت فى   28-02-2012 برقم 

ايداع    1641 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

267 - عبد العاطى ابو بكر منشاوى سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79926   قيدت فى   2013-09-10 

برقم ايداع    5774 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

268 - نهى محمد محمد امين حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81529   قيدت فى   12-06-2014 برقم 

ايداع    4068 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

269 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86611   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    9272 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

270 - احمد حسن توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86782   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

10030 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

271 - محمد نجيب على محمد عبدالوراث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16232   قيدت فى   2016-03-09 

برقم ايداع    2128 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08
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272 - محمد نجيب على محمد عبدالوراث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16232   قيدت فى   2016-03-09 

برقم ايداع    2129 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

273 - نادر فريد زكى فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17046   قيدت فى   22-05-1997 برقم ايداع    

3023 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

274 - نبيل رزيق عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17363   قيدت فى   17-06-1997 برقم ايداع    

3501 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

275 - نبيل رزيق عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17363   قيدت فى   17-12-2000 برقم ايداع    

6652 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

276 - مصطفى محمد سعد الدين لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21242   قيدت فى   15-06-1998 برقم 

ايداع    2741 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

277 - متولى جابر غريب متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28220   قيدت فى   09-02-2000 برقم ايداع    

649 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

278 - المهندس لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  سامي جميل سامي ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35667   

قيدت فى   11-03-2002 برقم ايداع    1137 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-10

279 - محمد حسن علي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36690   قيدت فى   25-06-2002 برقم ايداع    

3119 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

280 - شيماء السيد محمد درويش المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53889   قيدت فى   2007-02-14 

برقم ايداع    1097 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

281 - محمد حسن على محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55152   قيدت فى   02-05-2007 برقم 

ايداع    3345 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

282 - صيدليه د محمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60559   قيدت فى   25-10-2010 برقم ايداع    

9466 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

283 - طارق محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63140   قيدت فى   29-10-2008 برقم ايداع    

9498 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

284 - الحسيني ابراهيم عبدالحليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76215   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    1948 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

285 - هشام شحاته محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81129   قيدت فى   09-04-2014 برقم ايداع    

2488 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

286 - محمود فرج محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81662   قيدت فى   03-07-2014 برقم 

ايداع    4618 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

287 - صيدليه سعديه انور عبد ا سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10914   قيدت فى   

16-04-1995 برقم ايداع    1050 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-15

288 - سميح محمد على تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15017   قيدت فى   13-11-1996 برقم ايداع    

4010 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

289 - تريزافوزى قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15534   قيدت فى   21-12-1996 برقم ايداع    4783 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

290 - محمد احمد حلمي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30132   قيدت فى   02-08-2000 برقم 

ايداع    4132 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

291 - صيدلية د . مينا شنودة معوض شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44180   قيدت فى   2004-09-15 

برقم ايداع    5259 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

292 - صلح محمد ابراهيم مصطفي حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52825   قيدت فى   

26-11-2006 برقم ايداع    8183 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-25
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293 - مفيد الديب رزق قلده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55014   قيدت فى   06-01-2010 برقم ايداع    

154 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

294 - مفيد الديب رزق قلده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55014   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

3077 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

295 - كريم السيد احمد الدكانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71721   قيدت فى   01-08-2010 برقم ايداع    

7270 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

296 - نشوه جمال خلف ا فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74763   قيدت فى   13-09-2011 برقم 

ايداع    5762 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

297 - محمود محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83223   قيدت فى   02-04-2015 برقم 

ايداع    2621 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

298 - محمود محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83223   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    5106 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

299 - مصطفى احمد ابوالدهب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85447   قيدت فى   04-04-2016 برقم 

ايداع    3510 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

300 - مكتب مهدي للخدمات المعمارية - محمود احمد معوض مهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86019   

قيدت فى   03-07-2016 برقم ايداع    6189 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-02

301 - مصطفى احمد يونس عمر اغا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88114   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    5227 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

302 - شكرى عبدالعاطى محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5273   قيدت فى   23-05-1992 برقم 

ايداع    824 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

303 - شكرى عبدالعاطى محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5273   قيدت فى   28-03-2010 برقم 

ايداع    2983 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-27

304 - سعيد على محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22768   قيدت فى   02-11-1998 برقم ايداع    

5338 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

305 - جمال محمد عبدالوهاب سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26077   قيدت فى   03-08-1999 برقم 

ايداع    4218 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

306 - هشام محمد سيد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48837   قيدت فى   15-01-2006 برقم ايداع    

153 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-14

307 - انطون عازر امر ا شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49192   قيدت فى   20-02-2006 برقم 

ايداع    915 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

308 - صيدلية د شيماء عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61147   قيدت فى   15-06-2008 برقم ايداع    

5371 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

309 - محمود محمد محمد عيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64418   قيدت فى   2009-01-29 

برقم ايداع    911 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

310 - مصطفى سعد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68480   قيدت فى   17-12-2009 برقم 

ايداع    10613 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

311 - على محمد احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68524   قيدت فى   22-12-2009 برقم ايداع    

10747 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

312 - محمد سليمان احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70929   قيدت فى   06-06-2010 برقم 

ايداع    5364 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

313 - احمد مصباح احمد عبدالباقى مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71990   قيدت فى   2010-08-30 

برقم ايداع    7994 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

314 - ابراهيم محمد ابراهيم على نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73196   قيدت فى   27-01-2011 برقم 

ايداع    738 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26
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315 - عبدالقادر احمد عدنان عبدالقادر الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73472   قيدت فى   

17-03-2011 برقم ايداع    1550 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-16

316 - عاطف محمد فوزى السيد ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75414   قيدت فى   07-12-2011 برقم 

ايداع    7752 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

317 - تامر عبدالكريم عبدالعظيم عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75574   قيدت فى   2011-12-28 

برقم ايداع    8336 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

318 - رويس وديع شكرى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84089   قيدت فى   10-08-2015 برقم 

ايداع    6067 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

319 - حسين يوسف حسن محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84162   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    6394 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

320 - احمد مدحت محمد احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87427   قيدت فى   2017-02-26 

برقم ايداع    1752 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

321 - محمود السيد عبدالمقصود عبدالباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87675   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    3193 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

322 - احمد غزال جمال عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87779   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    3702 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

323 - محمد السيد سالم على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89723   قيدت فى   29-01-2015 برقم 

ايداع    987 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28
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تجديد شركات

1 - اسلم محمد محمود على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73592  قيدت فى  07-04-2011 برقم ايداع   

2007 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

2 - ورثة فتحى قيس محمد حسن عنهم  منى فتحى قيس محمد حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

73994  قيدت فى  26-05-2011 برقم ايداع   3215 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/05/2026  12:00:00ص

3 - تم تعديل السم التجارى إلى  بى ام جى B M G لدارة وتجهيز الكافيهات  مينا فريز جاب ا وشريكه   

شركة سبق قيدها برقم :   86209  قيدت فى  10-08-2016 برقم ايداع   7184 وفى تاريخ  2022-05-08  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

4 - جمال حسن على الشرقاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9670  قيدت فى  17-09-1994 برقم 

ايداع   1895 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2024  

12:00:00ص

5 - تعدل السم التجارى الى  ورثه محمود حماد عبدالجليل عنهم  محمد محمود حماد وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   24033  قيدت فى  23-02-1999 برقم ايداع   910 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

6 - تعدل السم التجارى الى  ورثه محمود حماد عبدالجليل عنهم  محمد محمود حماد وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   24033  قيدت فى  11-05-2015 برقم ايداع   3784 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

7 - رويـالنــت تـراديــرذ ROYA LINT TRADERS  محمد سمير سلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

75346  قيدت فى  28-11-2011 برقم ايداع   7538 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/11/2026  12:00:00ص

8 - خالد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76311  قيدت فى  21-03-2012 برقم ايداع   2310 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

9 - كافتيريا الف ليله وليله - احمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16168  قيدت فى  

27-02-1997 برقم ايداع   764 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2027  12:00:00ص

10 - يعدل السم التجارى الى  عمرو محمد حافظ ابوعلفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16588  قيدت 

فى  03-04-1997 برقم ايداع   1405 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

11 - المركز العلمى للخدمات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   16588  قيدت فى  28-04-2001 برقم 

ايداع   2108 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  

12:00:00ص

12 - عمرو محمد حافظ ابو علفه و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   16588  قيدت فى  28-04-2001 برقم 

ايداع   2108 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  

12:00:00ص

13 - السيد محمد يوسف داود   شركة سبق قيدها برقم :   20595  قيدت فى  23-04-1998 برقم ايداع   

1728 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2023  12:00:00ص

14 - شركة ابوالخير لخدمات النقل و التجاره احمد محمد طلعت ابوالخير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

26052  قيدت فى  02-08-1999 برقم ايداع   4161 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/08/2024  12:00:00ص

15 - اولد العدوى لتجارة الحلويات والدوات المدرسية والمنزلية والبقاله الجافة   شركة سبق قيدها برقم :   

37885  قيدت فى  04-11-2002 برقم ايداع   5428 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/11/2022  12:00:00ص
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16 - شركة كوكى للشغال اليدوية - عبد الفتاح محمد احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   42279  قيدت 

فى  10-03-2004 برقم ايداع   1278 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2024  12:00:00ص

17 - شركه الوحيد للتجاره و التوزيع0 وحيد عبد الخالق عفيفي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35009  

قيدت فى  13-12-2001 برقم ايداع   6390 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/12/2026  12:00:00ص

18 - فوزي احمد محمد وشريكه ياسر محمد ابراهيم علي   شركة سبق قيدها برقم :   52686  قيدت فى  

16-11-2006 برقم ايداع   7908 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2026  12:00:00ص

19 - محمد جمال البدرى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   78985  قيدت فى  13-03-2013 برقم ايداع   

1941 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2023  12:00:00ص

20 - شركة الحسام للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) خالد جابر خلف وحسام الدين فاوى (   شركة 

سبق قيدها برقم :   5240  قيدت فى  17-05-1992 برقم ايداع   787 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

21 - مسعد مراد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32591  قيدت فى  07-04-2001 برقم ايداع   

1906 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

22 - تعدل السم التجارى الى  ورثه احمد مبارك عبد ا عنهم  محمد احمد مبارك وشريكهم طارق محمد كمال 

الدين   شركة سبق قيدها برقم :   34802  قيدت فى  13-11-2001 برقم ايداع   5991 وفى تاريخ  

12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

23 - تعديل السم التجاري الي / ورثة عيد محروس نصيف شحاته عنهم / صباح انور فهيم حنا و شريكها   

شركة سبق قيدها برقم :   87641  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   3036 وفى تاريخ  2022-05-12  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

24 - تعدل السم التجارى الى  شركه البلقان سوبر ستار محى الدين غازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

52302  قيدت فى  12-10-2006 برقم ايداع   7124 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/10/2026  12:00:00ص

25 - مترو للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   59056  قيدت فى  24-07-2013 برقم ايداع   4944 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2023  12:00:00ص

26 - محمد خليل واحمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59056  قيدت فى  24-07-2013 برقم 

ايداع   4944 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2023  

12:00:00ص

27 - مصطفى احمد بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61177  قيدت فى  16-06-2008 برقم ايداع   

5447 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2023  12:00:00ص

28 - تعدل السم التجارى الى  مصطفى محمد عبدالفتاح عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   68952  

قيدت فى  21-01-2010 برقم ايداع   630 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2025  12:00:00ص

29 - محمد عبدالسلم امين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75597  قيدت فى  01-01-2012 برقم ايداع   

24 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

30 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شريف شعبان احمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

78502  قيدت فى  13-01-2013 برقم ايداع   274 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/01/2023  12:00:00ص

31 - ورثة المرحوم  سعد النمر محمد عنهم  امال حسن  بدرى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   34511  

قيدت فى  15-10-2001 برقم ايداع   5388 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/10/2026  12:00:00ص
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32 - شركة طيور كليو باترا العالمية مصطفى محمد محمود محمود حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

53914  قيدت فى  15-02-2007 برقم ايداع   1139 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

33 - ايمن احمد البنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66345  قيدت فى  15-06-2009 برقم ايداع   

5445 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2024  12:00:00ص

34 - يعدل السم التجارى الى  ورثه محمد احمد عبدالعال محمد وعنهم  احمد محمد احمد عبدالعال وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   88087  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   5117 وفى تاريخ  2022-05-16  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

35 - حسين على حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15182  قيدت فى  26-11-1996 برقم ايداع   

4260 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

36 - تعدل السم التجارى الى  احمد نصر ابوعجيله عبدالكريم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16702  

قيدت فى  13-04-1997 برقم ايداع   1571 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/04/2027  12:00:00ص

37 - عصام نصر محمد منتصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17796  قيدت فى  03-08-1997 برقم 

ايداع   4225 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2022  

12:00:00ص

38 - شركة كمبيوديزاين للتجاره  والمقاولت العروس ونافع   شركة سبق قيدها برقم :   26456  قيدت فى  

04-09-1999 برقم ايداع   4826 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2024  12:00:00ص

39 - اولد نسيم ابراهيم شنوده ابراهيم نسيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36264  قيدت فى  

15-05-2002 برقم ايداع   2358 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

40 - عمرو محمود السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72958  قيدت فى  30-12-2010 برقم ايداع   

11161 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  12:00:00ص

41 - سعد مجدي وشركاه ) فيتاليتا VITALITA (   شركة سبق قيدها برقم :   87893  قيدت فى  

02-05-2017 برقم ايداع   4136 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

42 - مطعم ضيف ا للحوم والمشويات  حميده عيد عبدالعاطى ضيف ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

88014  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   4727 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

43 - مطبعه البرار  ابراهيم حلمى عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35841  قيدت فى  

01-04-2002 برقم ايداع   1524 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2027  12:00:00ص

44 - تعدل السم التجارى الى شركه درويش للمنشات الفندقيه والمحال العامه  فندق ميرامار  خالد درويش 

وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87862  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   4011 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

45 - مجموعه الندى للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   2476  قيدت فى  15-03-2010 برقم 

ايداع   2532 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2025  

12:00:00ص

46 - نصر احمد محمد الكسار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2476  قيدت فى  15-03-2010 برقم ايداع   

2532 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2025  12:00:00ص

47 - شريف شاكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34441  قيدت فى  08-10-2001 برقم ايداع   5247 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2026  12:00:00ص
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48 - تعديل السم التجاري للشركه / هاني محمد عوض حسنين الكحكي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

36147  قيدت فى  04-05-2002 برقم ايداع   2132 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

49 - شركه الخوه للتوريدات العامه السعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36191  قيدت فى  

08-05-2002 برقم ايداع   2216 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

50 - يوسف جمال فرج ووليد محسن عبد الفتاح عبد الرحمن   شركة سبق قيدها برقم :   48692  قيدت فى  

21-12-2005 برقم ايداع   7632 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2025  12:00:00ص

51 - اليكس فريندز للستيراد والتصدير  محمد النبيل وابراهيم عبده   شركة سبق قيدها برقم :   55151  قيدت 

فى  02-05-2007 برقم ايداع   3343 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

52 - تعدل السم التجارى ليصبح  نبويه محمد حسن احمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   76464  قيدت 

فى  10-04-2012 برقم ايداع   2856 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

53 - نبويه محمد حسن احمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   76464  قيدت فى  19-05-2013 برقم 

ايداع   3606 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  

12:00:00ص

54 - تعدل اسم الشركة التجارى إلى  هشام رشدى يوسف ومحمد رشدى يوسف   شركة سبق قيدها برقم :   

14177  قيدت فى  11-09-1996 برقم ايداع   2793 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/09/2026  12:00:00ص

55 - شركه الخطيب للبويات والحدايد والديكور  الخطيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16798  قيدت فى  

26-04-1997 برقم ايداع   1715 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

56 - ابوالنجا حسنين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17359  قيدت فى  17-06-1997 برقم ايداع   

3495 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  12:00:00ص

57 - محمد جمال فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36502  قيدت فى  08-06-2002 برقم ايداع   

2794 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

58 - احمد عادل حمدى وهشام المصرى وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   41908  قيدت فى  

01-01-2014 برقم ايداع   27 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2023  12:00:00ص

59 - احمد عادل حمدى وهشام المصرى وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   41908  قيدت فى  

08-09-2013 برقم ايداع   5714 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/09/2023  12:00:00ص

60 - ورثة المرحوم السيد احمد محمد علي الخشاب - فايزة يوسف علي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

15774  قيدت فى  09-01-1997 برقم ايداع   137 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  08/01/2027  12:00:00ص

61 - اسحق قلته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35041  قيدت فى  23-12-2001 برقم ايداع   6447 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2026  12:00:00ص

62 - شهيه للفطائر والبيتزا وام علي - احمد العوامري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53990  قيدت فى  

20-02-2007 برقم ايداع   1302 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

63 - شهيه للفطائر والبيتزا وام علي - احمد العوامري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53990  قيدت فى  

02-05-2010 برقم ايداع   4069 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2025  12:00:00ص
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64 - تعدل السم التجارى الي  وليد على نسيم وشركاه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   76387  

قيدت فى  01-04-2012 برقم ايداع   2571 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/03/2027  12:00:00ص

65 - محمد شعبان عبداللطيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76968  قيدت فى  12-06-2012 برقم 

ايداع   4483 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

66 - عبد الباسط حفنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   82370  قيدت فى  13-11-2014 برقم ايداع   

7742 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2024  12:00:00ص

67 - يعدل السم التجاري الى / مباشر لتداول الوراق المالية والسندات   شركة سبق قيدها برقم :   86478  

قيدت فى  29-09-2016 برقم ايداع   8639 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/09/2026  12:00:00ص

68 - سرور للنجف والهدايا  مريم رشدي عبدالفتاح سرور وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   87190  قيدت 

فى  19-01-2017 برقم ايداع   516 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2027  12:00:00ص

69 - شركة القبارى لللومنيوم  مصطفى محمد القبارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16983  قيدت فى  

18-05-1997 برقم ايداع   2018 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2027  12:00:00ص

70 - تعدل السم التجارى للشركة الى / شركة شريف ابراهيم  فهمي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

36329  قيدت فى  21-05-2002 برقم ايداع   2474 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

71 - على مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77011  قيدت فى  19-06-2012 برقم ايداع   

4637 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2022  12:00:00ص

72 - شركة سماء - مراد اسماعيل عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5397  قيدت فى  

22-06-1992 برقم ايداع   980 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2027  12:00:00ص

73 - اسامة لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14979  قيدت فى  11-11-1996 برقم ايداع   3960 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2026  12:00:00ص

74 - صيدليه د  منى ود  منال صدقة )التؤام(   شركة سبق قيدها برقم :   33024  قيدت فى  2001-05-30 

برقم ايداع   2717 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  

12:00:00ص

75 - شركه الرخاوى للمقاولت  محمد سيد احمد جمعه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41489  قيدت فى  

14-12-2003 برقم ايداع   6430 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2023  12:00:00ص

76 - كمال عباس على محمد شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69581  قيدت فى  2010-03-08 

برقم ايداع   2193 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2025  

12:00:00ص

77 - تعدل اسم الشركة الى  اسلم فهمى تمساح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73862  قيدت فى  

12-05-2011 برقم ايداع   2791 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/05/2026  12:00:00ص

78 - روان محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83819  قيدت فى  07-12-2016 برقم ايداع   

10921 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص

79 - هانز التجارية Huns   شركة سبق قيدها برقم :   83819  قيدت فى  07-12-2016 برقم ايداع   

10921 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص
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80 - تعدل السم التجارى الى  شركة المغربي للمقاولت والتوريدات العامة - عادل احمد حسن المغربي وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   17034  قيدت فى  22-05-1997 برقم ايداع   3009 وفى تاريخ  2022-05-26  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

81 - شركة الحرم لتجارة المواد الغذائيه جمله وقطاعى لصاحبيه  محمد حسين حسين ابوزيد وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم :   35867  قيدت فى  03-04-2002 برقم ايداع   1576 وفى تاريخ  26-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

82 - تعدل اسم الشركة الى  عادل الزواوي جروب للخدمات البتروليه - عادل بدوى الزواوي وشركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   36383  قيدت فى  27-05-2002 برقم ايداع   2560 وفى تاريخ  26-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

83 - جمال محمد محمد الجعرانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54832  قيدت فى  10-04-2007 برقم 

ايداع   2726 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

84 - ورثة المرحومة  نعناعه محمد عمران خطوة - محمد سعيد معوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

54863  قيدت فى  11-04-2007 برقم ايداع   2786 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

85 - يثرب لقطع غيار السيارات هشام شحاته محمد شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33855  قيدت 

فى  21-08-2001 برقم ايداع   4172 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2026  12:00:00ص

86 - كازينو ومطعم حسن حسين - حسين حسن حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36222  قيدت فى  

12-05-2002 برقم ايداع   2273 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/05/2027  12:00:00ص

87 - ورثه عاطف عبدالمنعم عنهم  فاطمه محمد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   49822  قيدت فى  

13-04-2006 برقم ايداع   2275 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2026  12:00:00ص

88 - ورثه عاطف عبدالمنعم عنهم  فاطمه محمد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   49822  قيدت فى  

13-04-2006 برقم ايداع   2276 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2026  12:00:00ص

89 - تعدلت الشركه الشركه الى شركه توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها برقم :   75945  قيدت فى  

09-02-2012 برقم ايداع   1132 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

90 - احمد سليمان شريف العبابى وشريكه اشرف سليمان شريف العبابى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   2148 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2026  12:00:00ص

91 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   2148 وفى تاريخ  

29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

92 - احمد سليمان شريف العبابىوشريكه اشرف سليمان شريف العبابى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   2149 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2026  12:00:00ص

93 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   2149 وفى تاريخ  

29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

94 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4173 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص
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95 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4178 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

96 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4178 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

97 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4179 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

98 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4179 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

99 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4180 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

100 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4180 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

101 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4181 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

102 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4181 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

103 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4182 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

104 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4182 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

105 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4183 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

106 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4183 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

107 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4184 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

108 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4184 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

109 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم :   76863  

قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4185 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

110 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم :   76863  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   4185 وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

111 - موبيليات الصفوة لصاحبها م جابر خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34754  قيدت فى  

10-11-2001 برقم ايداع   5892 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/11/2026  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

112 - تعدل الي محمد عبد الله و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   291  قيدت فى  30-09-1989 برقم 

ايداع   302 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  12:00:00

ص

113 - تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح  ابراهيم احمد على حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13300  

قيدت فى  21-05-1996 برقم ايداع   1372 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/05/2026  12:00:00ص

114 - ديزين اند برنت للدعاية والعلن زينب بدر زايد وعلى كمال اللفى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   

33197  قيدت فى  18-06-2001 برقم ايداع   3048 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/06/2026  12:00:00ص

115 - عباد الرحمن للتوريدات والمقاولت العامه  محمد احمد سمير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

42658  قيدت فى  13-04-2004 برقم ايداع   2012 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/04/2024  12:00:00ص

116 - تعدل السم التجارى الى مخابز الرمل الكبرى  ورثه على عبد المولى على عنهم عبد المولى على عبد 

المولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48488  قيدت فى  13-12-2005 برقم ايداع   7195 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  12:00:00ص

117 - محمد محسن هانى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76203  قيدت فى  08-03-2012 برقم ايداع   

1910 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص
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