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قيود أفراد

1 - محمد رضوان ابراهيم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2048 

ورقم قيد 36296    رئيسى آخر  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة بورسعيد عماره رقم 8 عوايد شارع الجلء 

برج نورهان محل رقم3

2 - احمد نبيل احمد خليل العزازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2103 ورقم قيد 59403    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بورسعيد عقار رقم 8 على 125مدن 

شارع 12 الجامعه الدور الرضى محل رقم1

3 - اشرف مصطفى صادق عرفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2268 ورقم قيد 52925    رئيسى آخر  عن تحضير وبيع وتناول الماكولت والمشروبات الغازيه, بجهة محافظة 

بورسعيد العقار رقم36 حاره عروس مدن وتنظيم رقم32 عوايد الدور الرضى المحل رقم1

فروع الفراد

1 - فاطمه احمد مسعد البرلسى  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   2092 ورقم قيد   54307  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ سوبر ماركت  بجهة محافظة بورسعيد عماره رقم 15 مساكن فاطمه الزهراء محل رقم4

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - امانى عبد السلم السيد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56969 قيد فى 27-05-2013 برقم ايداع  

6449 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

2 - فاطمة احمد محمد جيد عازر عبد المسيح جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51511 قيد فى 2012-12-20 

برقم ايداع  10491 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

3 - بسنت محمد نصر الدين السيد السنبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54272 قيد فى 24-04-2013 برقم 

ايداع  3649 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

4 - مروه السيد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   54959 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع  4352 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

5 - رانده حسن احمد زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   48656 قيد فى 16-08-2012 برقم ايداع  4672 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

6 - منى محمد عرفه محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53777 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع  3133 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

7 - صرح الدين فتحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28427 قيد فى 18-05-1992 برقم ايداع  1035 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

8 - فتحى فتحى ابراهيم عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   33621 قيد فى 09-03-1997 برقم ايداع  763 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

9 - علي حسن قرين علي العفني  تاجر فرد سبق قيده برقم   44053 قيد فى 12-03-2005 برقم ايداع  1093 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

10 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   46165 قيد فى 16-10-2019 برقم 

ايداع  5830 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   46165 قيد فى 16-10-2019 برقم 

ايداع  5831 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

12 - على امين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   34554 قيد فى 15-11-1997 برقم ايداع  4017 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

13 - همت مصطفى احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   51114 قيد فى 11-12-2012 برقم ايداع  9937 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

14 - شيماء بكر الداودى المحجوب الحبال  تاجر فرد سبق قيده برقم   56826 قيد فى 22-05-2013 برقم 

ايداع  6256 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

15 - على عسران على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25792 قيد فى 12-04-1988 برقم ايداع  572 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجاري للوفاه

16 - فاطمه عبد الرحمن علي المراكبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   42086 قيد فى 27-12-2003 برقم ايداع  

6609 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعنزال التجاره

17 - رحاب محمد عز الدين محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   53152 قيد فى 26-03-2013 برقم 

ايداع  2109 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

18 - محمود محمد محمد النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   58013 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  1116 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - احمد جمال احمد ابو ورده تاجر فرد سبق قيده برقم   58864 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع   107 فى 

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

2 - فاطمة احمد مسعد البرلسى تاجر فرد سبق قيده برقم   54307 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع   3687 

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

3 - عزيزه السيد ابراهيم شتا تاجر فرد سبق قيده برقم   39406 قيد فى 21-01-2002 برقم ايداع   293 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

4 - طارق محمد علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   44429 قيد فى 25-05-2005 برقم ايداع   2324 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - السيد احمد احمد محمود شباره تاجر فرد سبق قيده برقم   39918 قيد فى 08-06-2002 برقم ايداع   

2165 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

6 - هاني السعيد امين محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم   42271 قيد فى 16-02-2004 برقم ايداع   628 

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

7 - ابراهيم المحمدي السيد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   59382 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع   623 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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العناوين 

1 - هنادى محمد نجيب امين معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    50662 قيد فى 27-11-2012 برقم ايداع    

9107 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

رقم 2 شقه رقم11 عماره رقم 104 مساكن الموظفين مساكن رقم2 تعمير

2 - السيد محمد نجيب امين معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    50840 قيد فى 03-12-2012 برقم ايداع    

9378 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

رقم2 بالشقه رقم 14 مدخل رقم 3 عماره المام ابو حنيفه تعاونيات

3 - احمد محمد السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    43766 قيد فى 04-01-2005 برقم ايداع    99 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ المكتب الدارى رقم2 

بالدور المسروق بالمشروع الول المقام على قطعتى رقمى 86 / 88 منطقه ابراج بروتكس

4 - مايسة محمد ابو الغيط عبده الغزل تاجر فرد سبق قيده برقم    51510 قيد فى 20-12-2012 برقم ايداع    

10490 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 7 عماره احمد شوقي مدخل 2 تعاونيات الجيزة

5 - وجدى عبد الفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    23544 قيد فى 17-08-1984 برقم ايداع    1650 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 15 

عماره النهضه مدخل رقم 3 مساكن التعاونيات

6 - محمد رضوان ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    36296 قيد فى 12-06-1999 برقم ايداع    

1741 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عماره رقم 8 عوايد شارع 

الجلء برج نورهان محل رقم3

7 - محمد محمود محمود عبد الرحمن العاصي تاجر فرد سبق قيده برقم    47067 قيد فى 18-09-2006 برقم 

ايداع    9589 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ 

مكتب بالشقه رقم 3 بعماره الوفاء مدخل رقم1 بمساكن تعاونيات الزهور

8 - سالم للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم    26391 قيد فى 01-06-1989 برقم ايداع    920 وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد شقه 5عماره 16 جمعيه محكرى العزب شارع 

المارات

9 - فاطمة احمد مسعد البرلسى تاجر فرد سبق قيده برقم    54307 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع    3687 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عماره رقم 15 مساكن فاطمه الزهراء 

محل رقم4

10 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    46165 قيد فى 08-05-2006 برقم 

ايداع    4901 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن/ 

عقار رقم 74 شارع كسري والقصير الدور الول مكتب بالدور الول

11 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    46165 قيد فى 08-05-2006 برقم 

ايداع    4901 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن / 

عماره 74 ملك انصاف ابراهيم شارع كسري و القصير الدور الثاني مكتب

12 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    46165 قيد فى 16-10-2019 برقم 

ايداع    5830 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن / 

عقار رقم 74 شارع كسري والقصير الدور الول مكتب بالدور الول

13 - انصاف ابراهيم علي ابراهيم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    46165 قيد فى 16-10-2019 برقم 

ايداع    5831 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن / 

عماره 74 ملك انصاف ابراهيم شارع كسري والقصير الدور الثاني مكتب

14 - ولء حسن السيد الشاذلي عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    49865 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

3032 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تصحيح لعنوان ليصبح / مكتب 

بالشقه بالدور الخامس عقار رقم 71 مدن وتنظيم رقم 69 شارع طولون عرض 10 شياخه العباسي حي العرب
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15 - ولء حسن السيد الشازلى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    49865 قيد فى 23-10-2012 برقم ايداع    

7634 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالشقه بالدور الخامس عقار رقم 71 مدن و تنظيم رقم 69 شارع طولون عرض 10 شياخه العباسي حي العرب

16 - سوسن على عبيد حساوى تاجر فرد سبق قيده برقم    54293 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع    

3670 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / حجره 

بالشقه رقم10 عماره رقم15 مساكن 6 اكتوبر

17 - السيد احمد فؤاد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    42685 قيد فى 08-05-2004 برقم ايداع    

2062 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديا العنوان ليصبح / مكتب 

بالشقه رقم 3 الدور الثاني بالعقار رقم 128 مدن شارع اسوان

18 - اسماعيل محمد عبد الرحمن زمبيل تاجر فرد سبق قيده برقم    45886 قيد فى 20-03-2006 برقم ايداع    

1843 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم4 شارعى محمود 

صدقى وطنطا رقم9عوائد

19 - تعديل السم التجارى الى معرض الشوبكى للجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والموبليا تاجر فرد سبق 

قيده برقم    47126 قيد فى 28-09-2006 برقم ايداع    9773 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 2 خالد بن الوليد عماره98 ب

20 - ابراهيم محمد عوض المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم    47363 قيد فى 16-11-2006 برقم ايداع    

10522 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجره 

بالشقه رقم13 الدور السابع علوى برج سانت مارى ارض الجولف

21 - حسن عبد الدايم عبد الدايم البردانى تاجر فرد سبق قيده برقم    57795 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    

1967 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقة رقم 9 عمارة رقم 18 شارع عبد الهادي الحديدي برج الشروق

22 - سمير فرغلى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    52513 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع    699 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب بالشقه رقم 

17 عماره رقم93مساكن زمزم

23 - احمد عبده عبده عبده الشطوي تاجر فرد سبق قيده برقم    45667 قيد فى 15-02-2006 برقم ايداع    

935 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالدور الول علوى بالعقار رقم 11 شارع رمسيس و النهضة

24 - ضياء محمد محمد الشافعى بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    58498 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

2280 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ المحل 

رقم3 بخلف المجاورين للسلم)الناصيه( بالعماره رقم7 بلوك رقم 10 بالقابوطى

25 - الباز لتجارة الدوات الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم    50325 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع    

8479 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد مكتب بالشقه رقم4 عماره 40 

مدخل ب بلل بن رباح

26 - اشرف مصطفى صادق عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم    52925 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع    

1345 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد العقار رقم36 حاره عروس مدن 

وتنظيم رقم32 عوايد الدور الرضى المحل رقم1
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - محمد رضا مسعد التابعى قوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  51476 قيد فى 20-12-2012 برقم ايداع    

10439وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / المقاولت العموميه   واضافه 

نشاط/ تجاره الملبس ليقتصر النشاط على الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجاره الملبس

2 - سالم للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  26391 قيد فى 01-06-1989 برقم ايداع    920وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط تجاره الملبس الجاهزه / ويبقى النشاط قاصر على 

الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

3 - ناصر محمد حسن عبد العال مباشر تاجر فرد سبق قيده برقم  43220 قيد فى 25-08-2004 برقم ايداع    

3939وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ استيراد وتصدير ومقاولت 

عموميه والتوكيلت الملحيه وتنميه المشروعات والتسويق للستثمار العقارى

4 - ممدوح السيد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29636 قيد فى 12-08-1993 برقم ايداع    2038

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره ملبس جمله    ويقتصر النشاط / 

علي الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

5 - حسن سعيد سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  37434 قيد فى 28-05-2000 برقم ايداع    2297وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير في حدود قوانين والقرارات 

المنظمه لذلك

6 - السيد احمد فؤاد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  42685 قيد فى 08-05-2004 برقم ايداع    2062

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / تجاره اكسسوار التليفون المحمول 000 

ونشاط يقتصر علي الستيراد في حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

7 - طارق محمد علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  44429 قيد فى 25-05-2005 برقم ايداع    2324وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ الستيراد والتصدير  ويقتصر النشاط/على مطعم 

كباب

8 - تعديل السم التجارى الى معرض الشوبكى للجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والموبليا تاجر فرد سبق قيده 

برقم  47126 قيد فى 28-09-2006 برقم ايداع    9773وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح/ محل بيع حلوى من عجين والستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد 

الملبس المستعمله

9 - ابراهيم محمد عوض المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  47363 قيد فى 16-11-2006 برقم ايداع    

10522وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / فرن شوى اسماك

10 - حسن عبد الدايم عبد الدايم البردانى تاجر فرد سبق قيده برقم  57795 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    

1967وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ اكسسوار و خدمات المحمول ... 

ليقتصر النشاط على الستيراد في حدود القوانين و القرارات المنظمة لذلك

11 - هاني السعيد امين محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  42271 قيد فى 16-02-2004 برقم ايداع    628

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اعمال الديكور

12 - الباز لتجارة الدوات الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم  50325 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع    

8479وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ استيراد فى حدود القوانين 

والقرارات المنظمه لذلك واستيراد ملبس مستعمله

الكيان القانوني

Page 7 of 27 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36296 وتم ايداعه بتاريخ   

12-06-1999  برقم ايداع 1,741.000 الى : سى اتش

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35713 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-1998  برقم ايداع 3,851.000 الى : استبعاد السمه التجاريه/ مكتبه كريم

3 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26391 وتم ايداعه بتاريخ   

01-06-1989  برقم ايداع 920.000 الى : سالم للستيراد

4 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45886 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2006  برقم ايداع 1,843.000 الى : استبعاد السمه التجاريه   عباد الرحمن

5 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59408 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 2,275.000 الى : موسسه الحمد لقطع غيار السيارات

6 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59408 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 2,275.000 الى : محمد الحسنين حسن حسنين

الشخاص

1 - فاطمه محمد السيد خميس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   43547 وتم ايداعه بتاريخ  20-11-2004 برقم 

ايداع    4932تم التأشير فى تاريخ   20-11-2004   بــ  استبعاد الوكيل المفوض / فاطمه محمد السيد خميس 

من القيام باعمال السجل التجارى

2 - محمد الحسنين حسن حسنين  مدير فرع المقيد برقم قيد   59408 وتم ايداعه بتاريخ  29-05-2022 برقم 

ايداع    2275تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - حسن حسين حسن غالي وشريكه للستيراد وتجاره المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم    44954 قيدت 

فى 10-09-2005 برقم ايداع   3997 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - شركة ابراهيم ابو السعود العزبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24405 قيدت فى 02-12-1985 برقم 

ايداع   2362 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - احمد عبده ابراهيم لطيف الشوا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    59379 قيدت فى 18-01-2022 برقم 

ايداع   380 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - مينا موريس عزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25705 قيدت فى 28-02-1988 برقم ايداع    323

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

2 - اشرف البيسى وشريكته مديحه البيسى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     55633 قيدت فى 2013-05-08 

برقم ايداع    5087وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

3 - محمد فوزى السيد هلل وشركائه شركة سبق قيدها برقم     33422 قيدت فى 07-01-1997 برقم ايداع    

66وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

4 - عليه محمد  مهدى الصاحى واولدها ) خلفاء سعد مهدى الصاحى شركة سبق قيدها برقم     23246 قيدت 

فى 25-02-1984 برقم ايداع    369وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,500.000

5 - مدحت رمزى نوفل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18505 قيدت فى 28-11-1976 برقم ايداع    

2223وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  140,000.000

6 - حامد محمد يحيى محمد شلبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20712 قيدت فى 04-02-1980 برقم 

ايداع    232وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

7 - محمود محمد رسمى وشركاه للستيراد والتجاره شركة سبق قيدها برقم     24214 قيدت فى 1985-07-20 

برقم ايداع    1608وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,000.000

8 - بشرى مصطفى الشرباص وشركاها شركة سبق قيدها برقم     32750 قيدت فى 31-07-1996 برقم ايداع    

2353وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

9 - شركة النهر الخالد العالمية للملبس الجاهزة -باحبيشى اخوان شركة سبق قيدها برقم     28771 قيدت فى 

28-10-1992 برقم ايداع    2224وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

7,200,000.000

10 - شركه سلوى عزمى احمد محمد السخرى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     25320 قيدت فى 

01-07-1987 برقم ايداع    1228وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

11 - وحيد محمد صادق الزميتى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     28450 قيدت فى 28-05-1992 برقم 

ايداع    1128وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - شركه سمير عبدالرحيم محمد عبدالرحيم وشركائه شركة سبق قيدها برقم     46849 قيدت فى 

14-08-2006 برقم ايداع    8929وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

13 - محمد ابوالمعاطى محمد الغاياتى وشاكاه شركة سبق قيدها برقم     20408 قيدت فى 11-07-1979 برقم 

ايداع    722وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - حسن حسين حسن غالي و شريكه للستيراد و تجاره المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     44954 قيدت 

فى 10-09-2005 برقم ايداع    3997وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

الغاء الفرع/المحل اسفل العقار 77 ش الجزائر و 10

2 - الحسن و الحسين شركة سبق قيدها برقم     44954 قيدت فى 10-09-2005 برقم ايداع    3997وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع/المحل اسفل العقار 77 ش 

الجزائر و 10

3 - محمود محمد رسمى وشركاه للستيراد والتجاره شركة سبق قيدها برقم     24214 قيدت فى 

20-07-1985 برقم ايداع    1608وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل العنوان الى/ مكتب بالشقه رقم 6 بالدور الثالث بالعقار رقم 8 شارع السلطان محمود وبنما

4 - شركة النهر الخالد العالمية للملبس الجاهزة -باحبيشى اخوان شركة سبق قيدها برقم     28771 قيدت فى 

28-10-1992 برقم ايداع    2224وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

المنطقه الحره العامه ببورسعيد

5 - شركه مدحت على سليمان شادوفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     25519 قيدت فى 07-11-1987 برقم 

ايداع    1926وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / 

مكتب رقم 1 بالدور الول بالعقار رقم 16 ملك مدحت شادوفه شارعى ابو الحسن وسعد زغلول
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - رفعت عوض حبيب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     18831 قيدت فى 13-04-1977 برقم ايداع    

736 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / استيراد شفرات و امواس الحلقه و 

القواطع و النصال وماكنيات و انظمه الحلقه بكافه انواعها ولوازمها وقاطعات الورق ولوازمها وفاتحات الرسائل

2 - مصطفى محمود متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59042 قيدت فى 27-06-2019 برقم ايداع    

4498 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / استيراد المكملت الغذائيه 

ومشروبات الطاقه

3 - هاني صالح محمد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     34864 قيدت فى 07-03-1998 برقم ايداع    

639 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الشركه ليصبح / الستيراد في حدود 

القوانين والقرارات المنظمه لذلك والتوكيلت التجاريه و التصدير والعمال الكهربائيه و الميكانيكيه وتوريد وتجاره 

اجهزه التكييف بالجمله و استبعاد تجاره وبيع اجهزه التكييف

4 - محمود محمد رسمى وشركاه للستيراد والتجاره شركة سبق قيدها برقم     24214 قيدت فى 1985-07-20 

برقم ايداع    1608 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط تجاره الدوات المنزليه

5 - شركه مدحت على سليمان شادوفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     25519 قيدت فى 07-11-1987 برقم 

ايداع    1926 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح قاصر على الستيراد

6 - احمد عوض عبد العال شليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     44772 قيدت فى 02-08-2005 برقم ايداع    

3403 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط / بيع المفروشات واضافه نشاط 

تحضير وتجهيز وتناول مشروبات كافيتريا ليصبح النشاط قاصر علي / الستيراد وتحضير وتجهيز وتناول 

مشروبات ساخنه وبارده كافيتريا

7 - محمد ابوالمعاطى محمد الغاياتى وشاكاه شركة سبق قيدها برقم     20408 قيدت فى 11-07-1979 برقم 

ايداع    722 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد انشطه/وتجارة السجاير والبضائع 

المستوردة وتشمل الحلويات | الجافة والشاى وادوات التجميل والدوات المنزلية والخردوات...

الكيان القانونى

1 - حامد محمد يحيى محمد شلبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20712 قيدت فى 04-02-1980 برقم 

ايداع    232 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركه مدحت على سليمان شادوفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     25519 قيدت فى 07-11-1987 برقم 

ايداع    1926 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20712   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-1980 برقم ايداع    232 الى   حامد محمد يحيى محمد شلبى وشريكه

2 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58149   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-09-2016 برقم ايداع    2425 الى   مباشر لتداول الوراق الماليه و السندات

3 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25320   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-07-1987 برقم ايداع    1228 الى   شركه سلوى عزمى احمد محمد السخرى وشركائها

4 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 46849   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2006 برقم ايداع    8929 الى   شركه سمير عبدالرحيم محمد عبدالرحيم وشركائه

5 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20408   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-07-1979 برقم ايداع    722 الى   محمد ابوالمعاطى محمد الغاياتى وشاكاه
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الشخاص

1 - شرين ماجد نديم محمد محمد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل

2 - محمد اشرف مكرم محمد علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل

3 - ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل

4 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  بمو جب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده بجلسه 2022/4/17 تم تشكيل مجلس الداره لمده 3 سنوات من 2022 الي 2025 منح 

السيده / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره 0000  ومعها  الستاذ / محمد اشرف مكرم محمد  

عضو مجلس الداره المنتداب  ممثل عن شركه الخدمات الملحيه والبتروليه - ماريدايف  مجتمعين صلحيه 

توقيع والتفاوض بشأن عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه قصيره وطويله الجل الممنوحه للشركه واعاده 

تمويلها مع ايآ من البنوك والمؤسسات الماليه سواء كان ذلك التمويل في صوره تمويل اسلمي او ايآ من صور 

التمويل او التسهيلت الخري او التاجير التمويلي او غيره سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او بالخارج ....

وكذلك توقيع الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه والتابعه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها نيابه عن 

الشركه ولهما في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه وتعديلتها وتجديدها وشطبها 

وتمثيل الفروع الخارجيه للشركه علي ان يسري هذا التفويض من تاريخ 2022/1/1 واداره الحسابات بالبنوك 

المختلفه وكل ما يلزم لتحقيق ايآ مما ذكر سواء داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه من اصدار التوكيلت 

والقرارات ذات الصله والتوقيع علي المستندات المرتبطه بالتمويل او التسهيلت الئتمانيه داخل جمهوريه مصر 

العربيه او خارجها نيابه عن الشركه وتمثيل الشركه وفروعها والحضور امام كافه الوزارات وجميع الهيئات 

والمصالح الحكوميه بانواعها والهيئه العامه للبترول واداراتها وفروعها  وشركاتها التابعه و الهيئه المصريه للغاز 

وفروعها وشركاتها التابعه 000 السيده / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس الداره الحق في توكيل 

او تفويض من تراه مناسبا من الغير في كل اوبعض مما ذكر 000 تفويض السيد / شريف محمد كامل عبد السلم 

رئيس القطاع الداراى و الحتياجات في تمثيل الشركه و في التوقيع و التعامل امام الهيئه العامه للستثمار و 

المناطق الحره وكافه الجهات والهيئات والدارات والمصالح الحكوميه ومصلحه الشهر العقارى و مع ادارات 

المرور واستخراج واستخراج التراخيص للمركبات والسيارات و التوبيسات وتجديدها وشهادات البيانات والتعامل 

مع نيابات المرور في كل ما يلزم او يتعلق بذلك و كذلك الحق في التعامل مع مصلحه الجمارك وكافه اداراتها و 

اقسامها بانحاء جمهوريه مصر العربيه وموانئ الجمهوريه بادارتها واقسامها وله الحق في توكيل او تفويض من 

يراه مناسبا في كل او بعض مما ذكر

5 - حامد عيسى حامد عليش  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل

6 - شرين عيسى حامد عليش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل

7 - خالد عبد الحميد على ابو بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  مستقل

8 - زياد احمد بهاء الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    1978-03-19 

برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  مستقل

9 - سحر محمد على السلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  مستقل

10 - بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  غير مستقل
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11 - عليه  محمد  مهدى الصاحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

12 - علء  الدين  سعد شحاته   مهدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

دون انفراد

13 - دينا عوض عوض السبع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  لها حق الداره والتوقيع مجتمعين 

دون انفراد

14 - نهله سعد شحاته مهدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    1984-02-25 

برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

15 - ايمن سعد شحاته مهدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    1984-02-25 

برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

16 - علي احمد كمال احمد البذره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

17 - شذا احمد كمال احمد البذره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

18 - ندي احمد كمال احمد البذره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

19 - محمد ايمن سعد شحاته مهدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

20 - هنا ايمن سعد شحاته مهدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1984 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

21 - احمد كمال احمد البذره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23246   وتم ايداعه بتاريخ    1984-02-25 

برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1984  بــ :  

22 - محمد وحيد محمد صادق الزميتى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28450   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-1992 برقم ايداع   1128 تم التأشير فى تاريخ 28-05-1992  بــ :  خروج من الشركه

23 - مؤمن مدحت علي سليمان شادوفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25519   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1987 برقم ايداع   1926 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1992  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

54 - مارى موريس عزيز عبد الملك جرجس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1988 برقم ايداع   323 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  

55 - مينا موريس عزيز عبد الملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1988 برقم ايداع   323 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  الخروج من الشركة

56 - محمود محمد رسمى شاهين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1985 برقم ايداع   1608 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  له حق الدراه والتوقيع منفردا
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24 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  منح السيده / شهيرة محمد مجدى 

ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره 0000  ومعها ايا من الستاذ / محمد محمد طارق نديم عضو مجلس الداره 

المنتدب بطاقه قوميه رقم 28801010224631والستاذ / محمد اشرف مكرم محمد عضو مجلس الداره 

المنتدب ممثل عن شركه الخدمات الملحيه والبتروليه - ماريدايف بطاقه قوميه رقم 26309202500292

صلحيه توقيع والتفاوض بشأن عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه قصيره وطويله الجل الممنوحه للشركه 

واعاده تمويلها مع ايآ من البنوك والمؤسسات الماليه سواء كان ذلك التمويل في صوره تمويل اسلمي او ايآ من 

صور التمويل او التسهيلت الخري او التاجير التمويلي او غيره سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او بالخارج 

....وكذلك توقيع الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه والتابعه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها نيابه عن 

الشركه ولهما في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه وتعديلتها وتجديدها وشطبها 

وتمثيل الفروع الخارجيه للشركه علي ان يسري هذا التفويض من تاريخ 2022/1/1 واداره الحسابات بالبنوك 

المختلفه وكل ما يلزم لتحقيق ايآ مما ذكر سواء داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه من اصدار التوكيلت 

والقرارات ذات الصله والتوقيع علي المستندات المرتبطه بالتمويل او التسهيلت الئتمانيه داخل جمهوريه مصر 

العربيه او خارجها نيابه عن الشركه وتمثيل الشركه وفروعها والحضور امام كافه الوزارات وجميع الهيئات 

والمصالح الحكوميه بانواعها والهيئه العامه للبترول واداراتها وفروعها  وشركاتها التابعه و الهيئه المصريه للغاز 

وفروعها وشركاتها التابعه

25 - احمد السيد محمد اسماعيل احمد  وكيل مفوض   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  تمثيل الشركه والتوقيع على 

التأشير امام مكتب السجل التجارى والغرفه التجاريه ومكتب توثيق الخارجيه

26 - بشرى مصطفى الشرباصى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1996 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  خروج من الشركه

27 - احمد جمال محمد احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1996 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  

28 - محمود جمال محمد احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1996 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  

29 - كريم جمال محمد احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1996 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  

30 - جمال محمد احمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-31 

برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

31 - محمد جمال محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32750   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1996 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1996  بــ :  

32 - محمد هانى صالح محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34864   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1998 برقم ايداع   639 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2004  بــ :  

33 - جمال سالم عبيد باحبيشي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  خروج من الشركه  للوفاه

34 - وليد محمد سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع  

مجتمعين اومنفردين وفى حاله القروض و الرهن و التصرف في اصول الشركه تكون بموافقه جميع من لهم حق 

الداره والتوقيع و لهم الحق في توكيل الغير في اداره الشركه

35 - اصيل جمال سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  لهم حق الدراه والتوقيع 

مجتمعين او منفردين وفي حاله القروض والرهن والتصرف في اصول الشركه تكون بموافقه  جميع من لهم حق 

الداره والتوقيع و لهم الحق في توكيل الغير في اداره الشركه
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36 - سالم محمد سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين وفي حاله القروض والرهن والتصرف في اصول الشركه تكون بموافقه جميع من لهم حق 

الداره والتوقيع و لهم الحق في توكيل الغير في اداره الشركه

37 - انور سالم عبيد باحبيشي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

38 - وئام محمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

39 - مرام محمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

40 - محمد سعيد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

41 - ياسر سعيد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

42 - اديب جمال سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

43 - ردينه احمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

44 - ريهام احمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

45 - نبيل سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

46 - شيماء سعيد سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

47 - سعيد سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

48 - محمد سالم عبيد  باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

49 - بسمه انور سالم عبيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28771   وتم ايداعه بتاريخ    1992-10-28 

برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

50 - مجدى رمزى السيد نوفل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18505   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-1976 برقم ايداع   2223 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  

51 - مارى عزيز عبدالملك جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1988 برقم ايداع   323 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  لها حق الدارة و التوقيع منفردا

52 - مونيكا موريس عزيز عبد الملك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1988 برقم ايداع   323 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  

53 - فكتوريا عبدالملك وهبة عبد الملك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1988 برقم ايداع   323 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  

57 - محمد محمود محمد رسمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1985 برقم ايداع   1608 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  خروج من الشركه

58 - اميرة محمود محمد رسمي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1985 برقم ايداع   1608 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  

59 - محمد مصطفي محمود متولي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59042   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2019 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  
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60 - سعاد رضوان السيد شليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    44772   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2005 برقم ايداع   3403 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  

61 - حنان مسعد راضوان شليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    44772   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2005 برقم ايداع   3403 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  

62 - عوض عبد العال السيد شليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    44772   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2005 برقم ايداع   3403 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  

63 - اشرف محمد مسعد وهبه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    55633   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2013 برقم ايداع   5087 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن 

الي شريك موصي

64 - مديحه محمد مسعد البيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    55633   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2013 برقم ايداع   5087 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفردا

65 - ايه عبده ابراهيم لطيف الشوا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59379   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   380 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  تم رفع الوصايه لبلوغها سن الرشد

66 - حامد محمد يحيى محمد شلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20712   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-1980 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

67 - فاطمة محمد محمد محمد سرحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20712   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-1980 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

68 - محمد محمد يحيى محمد شلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20712   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-1980 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

69 - ساره عزمى احمد محمد السخرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل صفتها لتصبح شريكه 

موصيه

70 - سلوى عزمى احمد السخرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفردا

71 - السيد عزمى احمد محمد السخرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

72 - اميرة عزمى احمد محمد السخرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

73 - سمر عزمى احمد محمد السخرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

74 - ياسمينا محمد الهادى عزمى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  موصيه قاصر بوليه والدتها

75 - سلمى محمد الهادى عزمى احمد السخرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25320   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1987 برقم ايداع   1228 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  موصيه قاصر بوليه والدتها

76 - سمير عبدالرحيم محمد عبدالرحيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46849   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2006 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن وله حق الداره والتوقيع منفردا

77 - وفاه ابراهيم عثمان محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46849   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2006 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

78 - كريم سمير عبدالرحيم عبدالرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46849   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2006 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

79 - محمد سمير عبدالرحيم محمد عبدالرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46849   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2006 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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80 - رشا سمير عبد الرحيم محمد عبد الرحيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46849   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2006 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

81 - محمد ابو المعاطى محمد الغاياتى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا وله 

كافه السلطات والصلحيات لتحقيق غرض الشركه وتمثيل الشركه امام حميع الهيئات والشخاص والجهات 

الحكوميه والغير حكوميه

82 - عبد ا ابو المعاطى محمد الغاياتى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

83 - محمد عبدا ابوالمعاطى محمد الغاياتي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

84 - ياسمين عبدا ابوالمعاطى محمد الغاياتى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

85 - عبدالرحمن عبدا ابوالمعاطى محمد الغاياتى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

86 - هشام عبدا ابوالمعاطى محمد الغاياتي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

87 - اسماعيل عبدا ابوالمعاطى محمد الغاياتى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20408   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1979 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - احمد محمد محمد حلوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28377   قيدت فى   18-04-1992 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

2 - عاطف ابو الفتوح معاطى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32621   قيدت فى   23-06-1996 برقم 

ايداع    1909 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

3 - محمد السعيد مجاهد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48221   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

4 - حسن احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28209   قيدت فى   22-01-1992 برقم ايداع    183 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

5 - عصام السيد السيد المنصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28425   قيدت فى   17-05-1992 برقم ايداع    

1031 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

6 - محمد علي علي محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39451   قيدت فى   10-02-2002 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-09

7 - عمرو احمد السيد متولي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47017   قيدت فى   2006-09-11 

برقم ايداع    9437 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

8 - عبد الحليم رياض العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25012   قيدت فى   13-12-1986 برقم ايداع    

3257 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

9 - نصر عوض حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28064   قيدت فى   11-11-1991 برقم ايداع    2703 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

10 - احمد محمد السيد النواصره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30722   قيدت فى   05-10-1994 برقم ايداع    

2341 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-04

11 - احمد محمد ابراهيم كيوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32929   قيدت فى   22-09-1996 برقم ايداع    

2988 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

12 - محمد طه محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36833   قيدت فى   29-11-1999 برقم ايداع    

3886 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-28

13 - اشرف فؤاد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58063   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    1946 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

14 - منى عبدالقادر صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22195   قيدت فى   27-03-1982 برقم ايداع    

625 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

15 - ع شرعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25177   قيدت فى   25-03-1987 برقم ايداع    662 وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

16 - محمد السيد سعد محمد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28255   قيدت فى   16-02-1992 برقم 

ايداع    373 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

17 - جمال هرف راضى عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32314   قيدت فى   20-03-1996 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

18 - عصام محمود عيد السرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39552   قيدت فى   16-03-2002 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

19 - محمد محمود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45466   قيدت فى   01-01-2006 برقم ايداع    

10 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

20 - سعيد سعد نعمان ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46809   قيدت فى   08-08-2006 برقم ايداع    

8815 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

21 - حسن احمد حسن الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47335   قيدت فى   14-11-2006 برقم ايداع    

10469 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13
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22 - صلح حامد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33700   قيدت فى   24-03-1997 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

23 - محمد حسن سالم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39399   قيدت فى   19-01-2002 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

24 - جاسر محمد وجدي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39404   قيدت فى   20-01-2002 برقم ايداع    

268 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-19

25 - عويس معني محمود عياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39452   قيدت فى   10-02-2002 برقم ايداع    

578 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-09

26 - محمد محمود السيد خليل الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47269   قيدت فى   02-11-2006 برقم 

ايداع    10216 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

27 - السيد حاطوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21890   قيدت فى   13-04-1991 برقم ايداع    887 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

28 - اسيد ابراهيم ابراهيم حطوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21890   قيدت فى   05-11-1981 برقم ايداع    

2819 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

29 - بنيامين فرج ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27730   قيدت فى   09-06-1991 برقم ايداع    

1284 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

30 - سوزى عزيز محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33155   قيدت فى   06-11-1996 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

31 - ايناس محمد محمد خليل عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33672   قيدت فى   1997-03-17 

برقم ايداع    907 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

32 - احمد مختار محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47722   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

1824 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

33 - محمد عبد الظاهر احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54819   قيدت فى   29-04-2013 برقم 

ايداع    4224 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

34 - هشام على محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58094   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

2393 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

35 - يوسف برهام مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14405   قيدت فى   04-02-1976 برقم ايداع    264 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

36 - يوسف برهام مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14405   قيدت فى   08-08-1959 برقم ايداع    392 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-07

37 - عبد المنعم محمد علم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16497   قيدت فى   23-11-1966 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

38 - عبد المنعم محمد علم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16497   قيدت فى   21-04-1983 برقم ايداع    

708 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-20

39 - حسن على محمد العراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22297   قيدت فى   20-05-1982 برقم ايداع    

445 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

40 - سهير محمد عبد العال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28322   قيدت فى   25-03-1992 برقم ايداع    

665 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

41 - محمد احمد محمد فليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32914   قيدت فى   16-09-1996 برقم ايداع    

2923 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

42 - ايمان توفيق حسن هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33819   قيدت فى   03-05-1997 برقم ايداع    

1453 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

43 - ياسر احمد  حدو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33991   قيدت فى   11-06-1997 برقم ايداع    2013 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10
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44 - وليد ابراهيم محمود جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36134   قيدت فى   08-01-2014 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

45 - اسامه علي ابراهيم حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47683   قيدت فى   06-03-2007 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

46 - دينا محمود محمد عطية ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48117   قيدت فى   27-10-2011 برقم ايداع    

9623 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

47 - محمد محمود السفرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21878   قيدت فى   27-10-1981 برقم ايداع    

2746 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

48 - رضا فتحى عبد الرحمن الخليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25029   قيدت فى   24-12-1986 برقم 

ايداع    3359 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

49 - السيد عبد الهادى محمود عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26157   قيدت فى   1988-12-14 

برقم ايداع    1976 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

50 - السعيد محمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37430   قيدت فى   28-05-2000 برقم ايداع    

2279 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

51 - فاطمه عبده محمد الموافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38459   قيدت فى   10-04-2001 برقم ايداع    

1290 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

52 - طلعت عياد سعد بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39644   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    

1314 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

53 - محمود اسماعيل سليم يوسف عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39804   قيدت فى   

14-05-2002 برقم ايداع    1756 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

54 - احمد عبد الحى ابراهيم المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58064   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    1947 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

55 - مدحت مصطفى كمال عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25201   قيدت فى   07-04-1987 برقم 

ايداع    761 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

56 - محمد رضوان عبد الغنى المسرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28177   قيدت فى   31-12-1991 برقم 

ايداع    3117 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-30

57 - صرح الدين فتحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28427   قيدت فى   18-05-1992 برقم ايداع    

1035 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

58 - محمد زكى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28430   قيدت فى   18-05-1992 برقم ايداع    

1042 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

59 - فتحى فتحى ابراهيم عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33621   قيدت فى   09-03-1997 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

60 - طارق فهمي عبد الملك فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47679   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    838 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

61 - عوض التابعى خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18931   قيدت فى   19-05-1977 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

62 - شعبان على عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22212   قيدت فى   04-04-1982 برقم ايداع    679 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

63 - شلبيه عطيه احمد عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33720   قيدت فى   29-03-1997 برقم 

ايداع    1097 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

64 - شلبيه عطيه احمد عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33720   قيدت فى   08-09-2002 برقم 

ايداع    3308 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-07

65 - ايهاب صبرى مرتجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33874   قيدت فى   18-05-1997 برقم ايداع    

1639 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17
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66 - طارق محمد علي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44429   قيدت فى   25-05-2005 برقم ايداع    

2324 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

67 - وائل محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45682   قيدت فى   16-02-2006 برقم ايداع    

997 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

68 - عادل احمد محمود شرعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33974   قيدت فى   08-06-1997 برقم ايداع    

1950 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

69 - سعيد محمد على البقرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36539   قيدت فى   30-08-1999 برقم ايداع    

2587 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

70 - العابد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38638   قيدت فى   30-05-2001 برقم ايداع    1953 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

71 - سعاد ابراهيم رياض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46404   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

6752 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

72 - احمد كمال الدين احمد بليغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25465   قيدت فى   01-10-1987 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

73 - فوزى وهبه ابراهيم بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27325   قيدت فى   08-11-1990 برقم ايداع    

2620 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

74 - منصور احمد ابراهيم احمد المزيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41464   قيدت فى   2017-04-10 

برقم ايداع    1650 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

75 - اسماعيل محمد عبد الرحمن زمبيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45886   قيدت فى   2006-03-20 

برقم ايداع    1843 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

76 - عمر جميل حسن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58300   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

1960 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

77 - س0 مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22181   قيدت فى   22-03-1982 برقم ايداع    588 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

78 - ممدوح  محمد احمد  حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22345   قيدت فى   31-03-1996 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

79 - ممدوح محمد احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22345   قيدت فى   21-06-1982 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

80 - ممدوح محمد احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22345   قيدت فى   23-08-2009 برقم ايداع    

4283 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

81 - الوصيف فرح محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31071   قيدت فى   21-01-1995 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

82 - محمد رجب صالح عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31974   قيدت فى   23-11-1995 برقم ايداع    

3228 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

83 - احمد احمد محمود حمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32992   قيدت فى   30-09-1996 برقم ايداع    

3133 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-29

84 - طارق ابراهيم احمد ابو خاطره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48087   قيدت فى   15-08-2011 برقم 

ايداع    6848 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

85 - عبده حامد محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58296   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

1910 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

86 - السيد احمد احمد محمود شباره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39918   قيدت فى   08-06-2002 برقم 

ايداع    2165 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

87 - عباس عبده محمود الزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15581   قيدت فى   21-02-1963 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20
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88 - شعبان محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32860   قيدت فى   01-09-1996 برقم ايداع    

2744 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

89 - طارق السمر محمد السرجاني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42100   قيدت فى   30-12-2003 برقم 

ايداع    6683 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

90 - احمد متولي محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46114   قيدت فى   02-05-2006 برقم ايداع    

3559 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

91 - محمود عرفه معاطي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46860   قيدت فى   15-08-2006 برقم ايداع    

8956 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

92 - حسام محمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47288   قيدت فى   07-11-2006 برقم ايداع    

10295 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

93 - طه محمد عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47541   قيدت فى   13-12-2006 برقم ايداع    

11197 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

94 - حسن حسن  على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25266   قيدت فى   27-05-1987 برقم ايداع    

1027 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

95 - احمد محمد يوسف شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30909   قيدت فى   06-12-1994 برقم ايداع    

2906 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

96 - احمد العزبي العزبي غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39195   قيدت فى   07-11-2001 برقم ايداع    

4204 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

97 - فاطمه عبد الرحمن علي المراكبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42086   قيدت فى   27-12-2003 برقم 

ايداع    6609 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-26

98 - مصطفي مصطفي فهمي مردان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44166   قيدت فى   26-03-2007 برقم 

ايداع    1248 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

99 - محسن عثمان عدروس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55511   قيدت فى   07-05-2013 برقم 

ايداع    4936 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

100 - عائشة السيد محمود احمد ابوزينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57336   قيدت فى   2013-06-16 

برقم ايداع    6323 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

101 - محمود محمد محمد النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58013   قيدت فى   20-03-2016 برقم 

ايداع    1116 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

102 - هشام مسعد عبده عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22302   قيدت فى   23-05-1982 برقم ايداع    

962 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

103 - احمد حسن ابو المجد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45416   قيدت فى   24-12-2005 برقم ايداع    

5745 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

104 - تامر ابراهيم عبد السميع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47671   قيدت فى   22-02-2007 برقم 

ايداع    747 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

105 - البلس للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33999   قيدت فى   15-06-1997 برقم ايداع    

2062 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

106 - عزه محمد عبد الفتاح امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46852   قيدت فى   14-08-2006 برقم ايداع    

8935 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

107 - سماح عبد ربه العادلى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48158   قيدت فى   21-12-2011 برقم 

ايداع    11996 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

Page 23 of 27 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

تجديد شركات

1 - فاطمه محمد العدل و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39776  قيدت فى  07-04-2002 برقم ايداع   

1665 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2027  12:00:00ص

2 - شركه علم الدين التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   18866  قيدت فى  25-04-1977 برقم ايداع   820 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/04/2027  12:00:00ص

3 - شركه المتولي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39596  قيدت فى  24-03-2002 برقم ايداع   1175 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2027  12:00:00ص

4 - حسن حسين حسن غالي وشريكه للستيراد وتجاره المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   44954  قيدت 

فى  10-09-2005 برقم ايداع   3997 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2025  12:00:00ص

5 - السيد محمود احمد شطا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22294  قيدت فى  19-05-1982 برقم ايداع   

939 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2027  12:00:00ص

6 - سعيد محمد محمد الشال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38538  قيدت فى  05-05-2001 برقم ايداع   

1570 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

7 - شركة المؤمن للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   39625  قيدت فى  27-03-2002 برقم ايداع   1276 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

8 - مؤمن احمد ومحمد ابراهيم وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم :   39625  قيدت فى  27-03-2002 برقم 

ايداع   1276 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

9 - سمر مجدى عبد القادر عبده حبيب وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   57484  قيدت فى  

11-05-2014 برقم ايداع   1748 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2024  12:00:00ص

10 - شركة ابراهيم ابو السعود العزبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24405  قيدت فى  1985-12-02 

برقم ايداع   2362 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2025  

12:00:00ص

11 - احمد السيد السيد احمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32478  قيدت فى  1996-05-12 

برقم ايداع   1449 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2026  

12:00:00ص

12 - شركة احمد الشناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33642  قيدت فى  11-03-1997 برقم ايداع   

815 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  12:00:00ص

13 - ابراهيم الغريب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58257  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   996 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

14 - السيد مصطفي السيد العراقي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   47106  قيدت فى  2006-09-24 

برقم ايداع   9700 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2026  

12:00:00ص

15 - شركة الصناعات الهندسية المعمارية للنشاء والتعمير ) ايكون ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

59400  قيدت فى  21-07-1979 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/07/2024  12:00:00ص

16 - شركه حمدي عبد الرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28120  قيدت فى  02-12-1991 برقم 

ايداع   2885 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2026  

12:00:00ص
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17 - محمد عارف محمد الزهرة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28362  قيدت فى  12-04-1992 برقم 

ايداع   780 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00

ص

18 - محمد فوزى السيد هلل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   33422  قيدت فى  07-01-1997 برقم 

ايداع   66 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2027  12:00:00

ص

19 - بهيه ابراهيم الصرفي و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39862  قيدت فى  26-05-2002 برقم 

ايداع   1955 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  

12:00:00ص

20 - رضا فتحى عبد الرحمن وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   33641  قيدت فى  11-03-1997 برقم 

ايداع   813 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  12:00:00

ص

21 - حسين حسين السقا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33807  قيدت فى  26-04-1997 برقم ايداع   

1395 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

22 - هشام محمود احمد محمد حسن و شركاه اولد محمود احمد محمدحسن   شركة سبق قيدها برقم :   39817  

قيدت فى  18-05-2002 برقم ايداع   1803 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/05/2027  12:00:00ص

23 - شادي فؤادمصطفي عماشه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40900  قيدت فى  22-02-2002 برقم 

ايداع   825 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00

ص

24 - ايمن نبيل حسن على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58311  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   

2134 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

25 - سميره محمد ابراهيم حموده وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   24986  قيدت فى  24-11-1986 برقم 

ايداع   3060 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  

12:00:00ص

26 - محمود غزى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28433  قيدت فى  20-05-1992 برقم ايداع   

1066 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

27 - مجدي سعد محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39877  قيدت فى  28-05-2002 برقم ايداع   

2010 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

28 - ليلي حسني سليمان مسلم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   15135  قيدت فى  18-11-1961 برقم 

ايداع   1136 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2026  

12:00:00ص

29 - ابراهيم احمد ابو ورده وحسن عبد الحميد القيعى   شركة سبق قيدها برقم :   33009  قيدت فى  

03-10-1996 برقم ايداع   3172 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2026  12:00:00ص

30 - دولت ابوضيف محمد على وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   36946  قيدت فى  16-01-2000 برقم 

ايداع   109 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00

ص

31 - مني علي العيسوي و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39665  قيدت فى  06-04-2002 برقم ايداع   

1295 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

32 - شركة يوسف ابراهيم سيد احمد الفاروشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41007  قيدت فى  

18-03-2003 برقم ايداع   1180 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/03/2023  12:00:00ص
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33 - طارق عبده احمد اللواح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   43960  قيدت فى  21-02-2005 برقم 

ايداع   803 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2025  12:00:00

ص

34 - اسراء احمد عوض عبد العزيز وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   48122  قيدت فى  2011-11-14 

برقم ايداع   10398 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  

12:00:00ص

35 - مكتب مصر حلوان للستيراد والتصدير ) شركه ذات مسئولية محدودة (.   شركة سبق قيدها برقم :   

21310  قيدت فى  20-01-1981 برقم ايداع   150 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

36 - محمد ابراهيم ابراهيم جودة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18809  قيدت فى  04-04-1977 برقم 

ايداع   690 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00

ص

37 - محمد حسنى محمد السقا وحسنى حسنى محمد السقا   شركة سبق قيدها برقم :   25150  قيدت فى  

10-03-1987 برقم ايداع   559 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2027  12:00:00ص

38 - شركة الصياد الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   28439  قيدت فى  24-05-1992 برقم ايداع   1090 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

39 - هاني البهي محمد الشيتي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39781  قيدت فى  08-05-2002 برقم 

ايداع   1686 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

40 - ترانس افريكا   شركة سبق قيدها برقم :   28396  قيدت فى  28-04-1992 برقم ايداع   906 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2027  12:00:00ص

41 - مباشر لتداول الوراق الماليه و السندات   شركة سبق قيدها برقم :   58149  قيدت فى  2016-09-25 

برقم ايداع   2425 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  

12:00:00ص

42 - جى اى جى للتأمين )مصر(ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   59404  قيدت فى  03-04-2006 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  

12:00:00ص

43 - مصر لللبان والغذيه شركة تابعه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   59407  قيدت فى  

09-08-1987 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2022  12:00:00ص

44 - شركة ايمن طاهر توفيق محمد زياده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18506  قيدت فى  

28-11-1976 برقم ايداع   2225 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2026  12:00:00ص

45 - شركة موافى سيد احمد وولده السيد   شركة سبق قيدها برقم :   27764  قيدت فى  19-06-1991 برقم 

ايداع   1369 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  

12:00:00ص

46 - وحيد محمد صادق الزميتى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   28450  قيدت فى  28-05-1992 برقم 

ايداع   1128 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  

12:00:00ص

47 - عادل جمعه ابو حشيش  وشركاه للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   16758  قيدت فى  1968-09-29 

برقم ايداع   463 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2023  

12:00:00ص

48 - مسعد مختار حموده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30157  قيدت فى  25-01-1994 برقم ايداع   

275 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2024  12:00:00ص
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49 - محمد محمد يوسف العزب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33891  قيدت فى  21-05-1997 برقم 

ايداع   1704 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

50 - محمد ابوالمعاطى محمد الغاياتى وشاكاه   شركة سبق قيدها برقم :   20408  قيدت فى  1979-07-11 

برقم ايداع   722 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2024  

12:00:00ص

51 - طارق القصيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25181  قيدت فى  29-03-1987 برقم ايداع   

689 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

52 - اميل عبد ا صليب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39572  قيدت فى  19-03-2002 برقم ايداع   

1085 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص
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