جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب السكندرية الرئيسى شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1محمد حسن محمد ابراهيم راجح تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4750ورقم قيد  205253محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية جمرك 2-
شارع الحجارى
 - 2حسين السيد حسين ادم تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  4764ورقم
قيد  205254محل رئيسى عن توريدات ونقل مخلفات (توريد رمل وسن) ما عدا توريد العماله والكمبيوتر
ومستلزماته ,بجهة محافظة السكندرية دخيله  -شقه دور اول ش نصر السلم متفرع من ش القاعده  -البيطاش
 - 3سعيد عثمان بيومى عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4792
ورقم قيد  188345رئيسى آخر عن مطعم اسماك ,بجهة محافظة السكندرية  5شارع الشيخ على يوسف -
قسم اللبان
 - 4سعيد عثمان بيومى عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4792
ورقم قيد  188345رئيسى آخر عن مطعم اسماك ,بجهة محافظة السكندرية  8شارع الشيخ على يوسف -
قسم اللبان و نشاطة  /مركز خدمات سيارات لصلح الجزاء الميكانيكية و تاريخ افتتاحة  2022/10/29و رقم
قيد 188345دائم السكندرية
 - 5صيدليه د /كيرلس عادل عمانوئيل شكرى عبد الشهيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  4794ورقم قيد  205256محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة السكندرية
دخيله  -ام زغيو جوار الكنيسه امتداد مساكن الصينيه  -ارض الجيوشى
 - 6محمد محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4796
ورقم قيد  205257محل رئيسى عن ورشه الوميتال ,بجهة محافظة السكندرية  20شارع الصدقاء من شارع
العمده الصبحيه  -قسم محرم بك
 - 7مؤسسة يحيى للتوريدات العمومية و المقاولت  -خالد يحيى خليل ابراهيم محمد ادريس تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4797ورقم قيد  205258محل رئيسى عن توريدات
عمومية ( فيما عدا العمالة و الكمبيوتر و مستلزماتها ) و مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية دخيلة  -برج الثورة
بالبيطاش اول شهر العسل شقة دور ارضى  -قسم الدخيلة
 - 8هند ابو السعود عبد الدايم السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4809ورقم قيد  205260محل رئيسى عن حلقه وقص الشعر للرجال ,بجهة محافظة السكندرية  9شارع
الصعيدى  -محرم بك
 - 9امنيه محمد جابر محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4846ورقم
قيد  205263محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه دون تقديم الخدمات السياحيه والنقل السياحى (بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية 9
شارع جنيد الدور الول علوى  -حجره من شقه  -منشيه
 - 10عمرو جابر خميس عبد العزيز عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  4894ورقم قيد  205264محل رئيسى عن بيع قطع غيار اكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة
السكندرية دخيله  -الشارع الجديد مع ناصيه ش الصالح بجوار مسجد حسين قبضايا  -السكندريه
 - 11محمد عبد الغنى اسماعيل حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4922ورقم قيد  205266محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات فى مجال النشاط ,بجهة محافظة
السكندرية محرم بك  -ابيس القريه العاشره شارع مسجد التنعيم  -السكندريه
 - 12عبد الرحمن محمد السيد الصباغ تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4923ورقم قيد  205267محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة السكندرية شارع البردويل  -خلف
الصحه
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 - 13مصطفى على احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4951
ورقم قيد  205269محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة السكندرية عامريه -عبدالقادر قبلى
الترعه بعد معديه رقم 2
 - 14محمد طلعت عبدالحكم طراف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4956ورقم قيد  205270محل رئيسى عن بيع طيور ,بجهة محافظة السكندرية بشاير الخير  3بلوك 11
محل رقم  - 10قسم مينا البصل
 - 15محمد محمود محمد احمد الموافى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4968ورقم قيد  166040رئيسى آخر عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية عامريه -جمعيه  6اكتوبر
شارع  16على  25قطعه  15على  33محل رقم ()1
 - 16محمد محمود محمد احمد الموافي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4970ورقم قيد  166040رئيسى آخر عن بيع شيش ,بجهة محافظة السكندرية عامريه  -جمعيه  6اكتوبر
شارع  16علي  25قطعه  15علي  33محل رقم 2
 - 17محمد محمود محمد احمد الموافي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4970ورقم قيد  166040رئيسى آخر عن بيع شيش ,بجهة محافظة السكندرية العامريه  6اكتوبر شاطى
النخيل ونشاطه مركز اتصالت وتاريخ افتتاح المحل  2004/7/20برقم قيد  166040دائم اسكندريه
 - 18مجدى حماده عبد العال حماده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4989ورقم قيد  205271محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية  16شارع  3نجع
العرب الجديد -الورديان -مينا البصل
 - 19احمد محمود احمد فرج تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5026
ورقم قيد  163381رئيسى آخر عن بيع ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  34شارع سعد زغلول -العطارين
 - 20مؤمن محمد مصطفي احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5014
ورقم قيد  205273محل رئيسى عن بيع شنط حريمي ,بجهة محافظة السكندرية روبكس بارك -سيتى سنتر -
الوحده رقم rto3
 - 21عماد عادل عجيب نصرا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5057
ورقم قيد  185497رئيسى آخر عن مركز تجميل (بيوتى كلينك ) ,بجهة محافظة السكندرية  22شارع سوريا
مشروع نيو رشدى بالممر اليمن رقم ( )6داخلى -قسم سيدى جابر
 - 22منال محمد الصافى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5061ورقم قيد  205276محل رئيسى عن بيع نظارات شمسيه وملبس جاهزه ( فيماعدا الملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية  6تنظيم شارع محمد رافت  -محطه الرمل  -قسم العطارين
 - 23محمد عادل احمد ابراهيم شقرف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5065ورقم قيد  205278محل رئيسى عن بيع اسماك ,بجهة محافظة السكندرية محرم بك  -المساكن
الشعبيه بلوك ب  11محل رقم  - 13السكندريه
 - 24فادى نادر محمد السباعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5070
ورقم قيد  205279محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية و مستلزماتها ) ,بجهة
محافظة السكندرية عطارين  41 -شارع محمود الفلكى سنتر الفلكى الدور الول محل رقم  - 6قسم العطارين
 - 25ابو طه للباد  -عبد الرحمن محمود عبد الرحمن ابو طه تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  5081ورقم قيد  205280محل رئيسى عن ورشة تصنيع القمشه غير المنسوجه
(اللباد) ,بجهة محافظة السكندرية عامريه  -كيلو  21طريق  Aالصحراوى خلف بنزينه الحاج غيث امام مدخل
عبد القادر خلف مبروك مطر وجوار حسن علم للمقاولت  -السكندريه
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 - 26محمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5134
ورقم قيد  205281محل رئيسى عن بوفيه لتحضير وبيع الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده ,بجهة
محافظة السكندرية عامريه  -مساكن البوسته  8محل  4المساكن القتصاديه  -السكندريه
 - 27يوسف محمد فؤاد الشمندى عبدالرحيم (الشمندى كمبيوتر ) تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  5153ورقم قيد  205282محل رئيسى عن توريد مستلزمات كمبيوتر فيما عدا
توريد العماله والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه بناءا على موافقه امنيه وارده برقم  164فى
 ,2022/6/2بجهة محافظة السكندرية طريق مطروح حلوانى بلك فورست -الثانى -شقه -قسم الدخيله
 - 28عمر ابراهيم ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5160
ورقم قيد  205283محل رئيسى عن جراج سيارات عمومي ,بجهة محافظة السكندرية  11شارع سيدى
الخباشى  -كوم الدكه
 - 29السيد احمد محمود احمد عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5185ورقم قيد  179611رئيسى آخر عن مطعم تيك اواى وتقديم سندوتشات ,بجهة محافظة السكندرية 94
شارع المان الورديان  -قسم مينا البصل
 - 30محمد صبحى عبدالعال السعدنى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5183ورقم قيد  205284محل رئيسى عن خدمات ملحيه (فيما عدا التخليص الجمركى وخدمات النقل ),
بجهة محافظة السكندرية  22شارع النصر -قسم المنشيه
 - 31مجدي محمد محمد عليوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5189
ورقم قيد  205286محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع مرسى محمود
 محرم بك - 32دعاء شعبان محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5199
ورقم قيد  205287محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة السكندرية ابيس  8/5بجوار مسجد النور -
قسم محرم بك
 - 33اشرف فاروق محمد عبد السيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5206ورقم قيد  205288محل رئيسى عن صيانه اثاث معدنى ومكتب ,بجهة محافظة السكندرية  4شارع
المام مالك -قسم العطارين
 - 34زينب محمود حسين حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5230
ورقم قيد  205290محل رئيسى عن مغسلة سجاد ,بجهة محافظة السكندرية عامرية عزبة الهجانة اخر شارع
عادل المصري امام سور الجيش  -قسم العامرية
 - 35هشام علي غزال محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5239ورقم قيد  205291محل رئيسى عن مزرعة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة السكندرية محرم بك -
ابيس  8/5قسم محرم بك
 - 36بدر فراج احمد سليم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  5247ورقم
قيد  205292محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى بالعقار
رقم  10شارع السفن اب بجوار كافيه عبود -قسم العامرية
 - 37نوال عبد الوارث عشماوى بشير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5251ورقم قيد  205293محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل وايجار المعدات ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والدولى الداخلى والخارجى ) ,بجهة محافظة السكندرية الدخيله -
ابو يوسف ك 18شارع متفرع من ش البيت البيض شارع فرج عوض مفتاح امام مسجد نور السلم ش طريق
السكندريه مطروح  -السكندريه
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 - 38عبد الرحيم قناوي جاد المولى قناوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  5252ورقم قيد  205294محل رئيسى عن بقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية دخيلة -ك  18,5ابو
يوسف قبلي شارع مسجد الفتح و امام مدرسة الورمان الفندقية ناصية حلواني لوروا -قسم الدخيلة
 - 39محمود حسن محمود حسن عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  5253ورقم قيد  205295محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة السكندرية عطارين  -غرفه
من شقه رقم  - 21عقار رقم  10شارع الدكتور عبد الحميد بدوى  -السكندريه
 - 40محمد حسن اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5256
ورقم قيد  205297محل رئيسى عن محل عام لتحضير وبيع المشروبات البارده والساخنه والماكولت ,بجهة
محافظة السكندرية دخيله  -البيطاش عقار  3شارع واحد بيانكى امام صيدليه تغريد محل ببابين  - 4/3السكندريه
 - 41اسلم محمد عبدالحميد عبد الحميد غريب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5288ورقم قيد  205299محل رئيسى عن بيع موبايلت واكسسواراتها (فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ),
بجهة محافظة السكندرية شارع البيطاش الرئيسى بجوار فيل عادل امام
 - 42مصطفي محمد احمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5289ورقم قيد  205300محل رئيسى عن تجاره الزجاج والسيكوريت ,بجهة محافظة السكندرية 47
شارع حمام الورشه محل رقم 2
 - 43محمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5294
ورقم قيد  205301محل رئيسى عن بيع ايشاربات ,بجهة محافظة السكندرية  1شارع العابدين  -قسم محرم
بك
 - 44فضل انور منصور عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5330ورقم قيد  124365رئيسى آخر عن تجاره وبيع اللحوم ,بجهة محافظة السكندرية  4 &3بالدور
الرضى بعقار بيت العز ( )119شارع جمال عبد الناصر  -سيدى بشر
 - 45فضل انور منصور عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5330ورقم قيد  124365رئيسى آخر عن تجاره وبيع اللحوم ,بجهة محافظة السكندرية شارع البيطاش امام
مدرسه البيطاش البتدائيه ونشاطه تجاره الحبوب والبقول بالتجزئه  -الحبوب والحلويات والبقاله وتاريخ افتتاحه
 1988/7/10ورقم قيده  124365دائم اسكندريه
 - 46نبيل حليم عبد النور تاوضروس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5328ورقم قيد  205303محل رئيسى عن مفروشات ,بجهة محافظة السكندرية  38شارع سيدى جابر -
كيلوباترا الصغرى ملك  /ماجده كمال -محل  -قسم سيدى جابر
 - 47ساميه فايز محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5332
ورقم قيد  205304محل رئيسى عن مكتب رحلت ( دون اعمال السياحة و النقل السياحي ) ,بجهة محافظة
السكندرية شارع سالم عيد ابو يوسف كيلو - 17.5قسم الدخيله
 - 48محمد احمد عبدالحميد احمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5340
ورقم قيد  205305محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  3شارع الشهداء -محطه الرمل -قسم العطارين
 - 49سليمان للتوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5387
ورقم قيد  205309محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة
محافظة السكندرية  1630شارع قنال المحموديه عمارات كرام  -الدور السادس  -شقه  - 4محرم بك -
السكندريه
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 - 50مروه سعيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5399
ورقم قيد  205313محل رئيسى عن تجاره المواد الغذائيه جمله وقطاعي وتعبئه وتغليف وتوريدات فيما يخص
النشاط (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية محل بشارع اسوان بجوار
ماركت قاصد كريم
 - 51شوقى محمد ابو زايد خليل عثمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5409ورقم قيد  205314محل رئيسى عن ورشه رخام ,بجهة محافظة السكندرية  3شارع خالد بن الوليد
خلف المصنع الحربى  -ورشه  -قسم محرم بك
 - 52حسن خليفه حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5411
ورقم قيد  205315محل رئيسى عن مقاولت عامه والتشييد والبناء والتوريدات في مجال النشاط (فيما عدا
توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية البيطاش بشارع الفردي من شارع الحنفيه
وبجوار مسجد النور السلم ومدرسه شهاب الصناعيه
 - 53ندى محمد فكري على زين العابدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5417ورقم قيد  205316محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة السكندرية المستعمره زاويه عبد
القادر بجوار مصنع الزيت بفيل السعد -دور ارضي
 - 54محمد صفوت حمدى احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5424
ورقم قيد  205317محل رئيسى عن توريد وتركيب مكونات الطاقه الشمسيه ( فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور  11بالعقار رقم  5بعمارات رويال بلزا -
الهانوفيل
 - 55احمد حسن كمال احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5468
ورقم قيد  205323محل رئيسى عن مكتب تصميم وطباعه العلن (فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) بناء علي موافقه
امنيه صادره برقم  1781في  2022/3/23ووارده برقم  85في  ,2022/4/5بجهة محافظة السكندرية 83
شارع مسجد العطارين  -شقه ()2
 - 56ابرار السيد عبدالمنعم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5480
ورقم قيد  205325محل رئيسى عن بيع مستلزمات موبايل ,بجهة محافظة السكندرية  28شارع مسجد ناجي
 الدخيله - 57محمد ابراهيم عبدالحليم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5563ورقم قيد  204799رئيسى آخر عن تحضير وتقديم الماكولت ,بجهة محافظة السكندرية  4شارع
شرم الشيخ  -قسم العطارين
 - 58سعيد محمد سعد رضوان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5545
ورقم قيد  205326محل رئيسى عن تجاره الحذيه ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع الشهداء  -محل رقم
( - )2قسم العطارين
 - 59محمد جمال شحاته مرسى شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5594ورقم قيد  205327محل رئيسى عن بيع قطع غيار اسكوتر وبيع اسكوتر ,بجهة محافظة السكندرية
امام  13شارع مرسى محمود  -قسم محرم بك
 - 60محمود محمد عبد المنعم محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  5636ورقم قيد  193495رئيسى آخر عن بيع و شراء خدمات محمول ( فيما عدا كمبيوتر و مستلزماته
) ,بجهة محافظة السكندرية شارع الهانوفيل الرئيسي بجوار خروب كلية الطب بجوار بنزينة موبيل  -محل رقم (
- )7الدخيلة
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 - 61مصطفي اسماعيل محمد توفيق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5606ورقم قيد  205328محل رئيسى عن خرده ( بيع اجهزة كهربائية مستعملة بانواعها ) ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية شارع  37من  8/6تقاطع  38امام صيدلية د  /احمد حمدي  -قسم العامرية
 - 62محمد احمد عبد الغفار محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5616ورقم قيد  205329محل رئيسى عن مخبز شامى ,بجهة محافظة السكندرية محرم بك  36 -شارع
الكوارشى  -السكندريه
 - 63سلمي احمد السيد احمد سلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5618
ورقم قيد  205330محل رئيسى عن تجاره الكترونيه تسويق اليكتروني (فيما عدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه شريطه وجود عقد بناء علي موافقه امنيه صادره برقم  2347في
 2022/5/17ووارده برقم  147في  ,) 2022/5/24بجهة محافظة السكندرية  206شارع المكس  -الورديان-
شقه
 - 64خميس حسن محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5628
ورقم قيد  205331محل رئيسى عن توريدات عموميه ( عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة
محافظة السكندرية محرم بك  22 -شارع منشا النموذجى  15الدور الرابع علوى  -السكندريه
 - 65رمضان سلومه عبد خزيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5629
ورقم قيد  205332محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السكندرية ابو تلت قبلى ك  26شارع
المغاورى -محل  -قسم العامريه
 - 66ياسر محمد نجيب البيلى سليمان الشربينى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  5640ورقم قيد  205333محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات في مجال النشاط ودعايه
واعلن (فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بناء علي موافقه امنيه وارده رقم  90في  ,) 2022/4/5بجهة
محافظة السكندرية شارع المتقين ملك خالد حجاج بجوار ابو علومه للدوات الكهربائيه  -عزبه علم  -محل
 - 67جمال علي عبد الحليم احمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5684
ورقم قيد  205336محل رئيسى عن توريدات عموميه (فيما عدا العماله والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة
محافظة السكندرية عماره بانوراما الهانوفيل بشارع الهانوفيل الرئيسى اعلي تاون تيم
 - 68خالد عبدالخالق رياض رحيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5689ورقم قيد  205337رئيسى آخر عن مصنع تقطيع وتصنيع اكياس بلستيك ,بجهة محافظة السكندرية
العامريه سفن اب امام شركه فاركو للدويه  -بملك  /اشرف عبدالفضيل محمد صدقه
 - 69السيد رمضان صديق السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5700ورقم قيد  205339محل رئيسى عن مقاولت عموميه مع جهات ملزمه بالخصم والتحصيل ,بجهة
محافظة السكندرية  19شارع المروه  -غربال  -شقه  -قسم محرم بك
 - 70محمد صلح الدين حسين فتح ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5767ورقم قيد  205341رئيسى آخر عن مطعم مأكولت سورية ,بجهة محافظة السكندرية ابو يوسف
بحرى كيلو  18ونصف بمنزل البيت البيض اعله فوكس جيم للرياضة
 - 71محمد صلح الدين حسين فتح ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5767ورقم قيد  205341رئيسى آخر عن مطعم مأكولت سورية ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد
العشماوى الديسمى
 - 72سعيد محمد سعد رضوان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 5792
ورقم قيد  205326رئيسى آخر عن مقهى ,بجهة محافظة السكندرية خلف  13شارع الشهداء  -قسم العطارين
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 - 73سعيد محمد سعد رضوان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 5792
ورقم قيد  205326رئيسى آخر عن مقهى ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع الشهداء -محل رقم - 2قسم
العطارين -السكندريه ونشاطه/تجاره احذيه تاريخ افتتاحه  2019/1/27قيد برقم 205326
 - 74عمرو محمد سعد مصطفى (سعد للفراشه ووسائل النقل ) تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى
 2022-06-29برقم ايداع  5838ورقم قيد  205348محل رئيسى عن فراشه ووسائل نقل (بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الدولى (البرى والبحرى)) ,بجهة محافظة السكندرية كرموز 36-شارع
الرومانين والشيعه -محل -السكندريه
 - 75محمود ابراهيم ابراهيم الشيمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5842ورقم قيد  205349محل رئيسى عن محمصه وحلويات ,بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد ناجي
بجوار نقطه السلم  -محل
 - 76ابراهيم اشرف عبد الباسط محمود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5845ورقم قيد  205350محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  21شارع جرين -
محرم بك  -السكندريه
 - 77ضياء احمد كامل البغدادي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 5846
ورقم قيد  205351محل رئيسى عن بيع و تحضير سندوتشات ,بجهة محافظة السكندرية محل بطريق
اسكندرية مطروح بجوار لؤلؤة دمياط الدرايسة -قسم الدخيلة
 - 78احمد محمد زهرى عبد الدايم احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5849ورقم قيد  205352محل رئيسى عن تصدير (فيما عدا الفقره  36من المجموعه 6و ,)19بجهة
محافظة السكندرية عطارين  3 -شارع عمر بن عبد العزيز  -قسم العطارين  -السكندريه
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فروع الفراد
 - 1ممدوح مصطفى محمد سلمه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  4773ورقم قيد  167351محل
فرعى عن صيدلية عامة بجهة محافظة السكندرية 10تنظيم زاويه البدن  -متفرع من شارع الشمرلى  -محل بالدور
الرضى  -قسم الجمرك
 - 2رشدى حامد ابراهيم حامد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4905ورقم قيد  205265محل فرعى
عن تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخليه بجهة محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح ملك  :عاطف علم
عثمان
 - 3رشدى حامد ابراهيم حامد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4905ورقم قيد  205265محل فرعى
عن تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخليه بجهة محافظة السكندرية دخيله  -بجوار مسجد النور خلف المعهد
الدينى
 - 4رضا محمد احمد محمود البحه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5078ورقم قيد  115299محل
فرعى عن عدل النشاط الى /عموم الستيراد والتصدير وتجاره وتوزيع الكاوتشوك واطارات السيارات ومركز خدمه
اطارات زوايا وغسيل وتركيب وترصيص وصيانه الطارات واصلح الجنوط بجهة محافظة السكندرية  228طريق
الحريه البراهيميه -شرقى-محل ()1
 - 5نادر محمد عبد المنعم حسين قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5072ورقم قيد  167156محل فرعى
عن تعديل النشاط الي  /تجاره براميل ومنظفات صناعيه بجهة محافظة السكندرية شارع  218نجع العرب بالورديان
 محل - 6زكريا اسماعيل اسماعيل حسنين قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5551ورقم قيد  163049محل
فرعى عن تصدير وخدمات جمركية بجهة محافظة السكندرية  37شارع الباب الخضر  -قسم اللبان
 - 7فرج حسن مصطفى محمود قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5722ورقم قيد  187239محل فرعى
عن استيراد و تصدير و تخليص جمركى ونقل(فيما عدا النقل الجوى) (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز النقل البرى والجوى الداخلى والخارجى) بجهة محافظة السكندرية  12شارع باب الكرسته  -شقه ( )1نموذج
( )1يسار الصاعد  -الدور الرضى  -قسم اللبان
 - 8ميساء منير امين محمد الشربيني قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5836ورقم قيد  205347محل
فرعى عن تعبئة وتجهيز المواد الغذائية بجهة محافظة الجيزة  7ش عكاشة الدور الرضي الدقي الجيزه
 - 9ميساء منير امين محمد الشربيني قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5836ورقم قيد  205347محل
فرعى عن تعبئة وتجهيز المواد الغذائية بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان/برج العرب الجديد المنطقة
الصناعية 3قطعة  4بلوك  17خلف شركة فاركو بي للدوية
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قيود الشركات
 - 1محمود عبدالراضى وشريكه احمد حلمى شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  4831ورقم قيد  205262مركز عام عن تجاره المفروشات والكسسوارات بجهة محافظة
السكندرية المحل الكائن بالعنوان  28شارع الشهيد مصطفى حافظ -قسم المنشيه -السكندريه
 - 2شركه ورثه عبدالسلم لبيع الملبس الجاهزه عنهم (محمد عبدالسلم وشركاه ) شركة رأس مالها
 5,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  4939ورقم قيد  205268مركز عام عن بيع
الملبس الجاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة السكندرية  37شارع السبع بنات -اللبان-
السكندريه
 - 3محمد احمد سعد وشريكته دعاء سيد مصطفى شركة رأس مالها  12,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5062ورقم قيد  205277مركز عام عن بيع النظارات بجهة محافظة
السكندرية العقار رقم  11شارع مصطفى محمد حافظ  -جاليس سابقا  -شياخه المسله -محطه الرمل  -محل
رقم (  ) 8الرمل على شارع ادهم وانلى  -قسم العطارين
 - 4ورثه ابراهيم جاد ابراهيم وعنهم  /عرفه ابراهيم جاد وشركاه شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  5345ورقم قيد  205306مركز عام عن مقهي بجهة محافظة السكندرية
مدخل  6اكتوبر بالكيلو  21متفرع من طريق مطروح  -قسم العامريه  -السكندريه
 - 5شركة خميس اسرافيل حميده و شريكه  -لبيع قطع الغيار معدات ثقيلة شركة رأس مالها 18,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  5444ورقم قيد  205321مركز عام عن بيع قطع غيار معدات
ثقيلة بجهة محافظة السكندرية محل كاتن نهاية مساكن ك  21اهالي طريق الوصلة -قسم العامرية -السكندرية
 - 6محمد صلح الدين و شريكه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 5651ورقم قيد  205335مركز عام عن تجارة و توريد المواد الغذائية و مواد التعبئة و التغليف و
التصدير بجهة محافظة السكندرية الدور السادس  22موطوش باشا  -قسم الجمرك
 - 7مدحت فتحي و شركاه شركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 5800ورقم قيد  205343مركز عام عن اصلح و صيانة السيارات بكافة انواعها بجهة محافظة
السكندرية طريق القباري السريع  -مدخل نقطة المطافي بعد الموقف الجديد -قسم كرموز -السكندرية
 - 8مخبز ورثة المرحوم  /سعيد عبد العزيز ابراهيم ( عنهم محمد سعيد عبد العزيز ) شركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5766ورقم قيد  205340مركز عام عن ادارة
و تشغيل الفرن نصف الى بجهة محافظة السكندرية ارض الجمعية المتفرع من شارع جميلة بو حريد  -الساعه
 قسم المنتزه - 9التحاد للتوريدات الصناعه والهنديسه  -رامى ابراهيم عبد الصادق وشريكه شركة رأس مالها
 150,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  5817ورقم قيد  205344مركز عام عن
توريدات صناعيه والهندسيه بجهة محافظة السكندرية  66شارع ابى الدرداء المجمع التجارى  -قسم اللبان -
السكندريه
 - 10محمد سمير السيد عبده وشركاه شركة رأس مالها  40,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 5826ورقم قيد  205345مركز عام عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه بجهة محافظة
السكندرية خلف  229سوق لبيا امام محلت ميلد
 - 11احمد محمد عمران وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 5829ورقم قيد  205346مركز عام عن جمع ونقل المخلفات الخطره والصلبه والسائله وتنظيف وصيانه
التنكات والبيارات والصهاريج الرضيه والبحريه ونقل محتوياتها من المخلفات لتدويرها او التخلص البيئى
المن منها والخدمات البتروليه (فى مجال النقل )وعموم مقاولت النقل( بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل الدولى) بجهة محافظة السكندرية شارع الخلفاء الراشدين  -الدخيله  -السكندريه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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فروع الشركات
 - 1ملوك وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5007ورقم قيد  205272فرعى عن اضاف
مصنع بجهة محافظة الجيزة ش شهاب برج الزهراء المهندسين
 - 2ملوك وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5007ورقم قيد  205272فرعى عن اضاف
مصنع بجهة محافظة السكندرية محل رقم  8عماره الصفا ش الكازينو عماره الوقاف سان ستيفانو قسم اول
 - 3ملوك وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5008ورقم قيد  205272فرعى عن اضاف
مصنع بجهة محافظة الجيزة ش شهاب برج الزهراء المهندسين
 - 4ملوك وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5008ورقم قيد  205272فرعى عن اضاف
مصنع بجهة محافظة السكندرية  268ش جمال عبدالناصر ميامي
 - 5احمد عبد ا يوسف و شركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5280ورقم قيد 178764
فرعى عن تصنيع لوحات التوزيع الكهربى ومستلزماتها وجميع انواع الصناعات المعدنية والكهروميكانيكية
بجهة محافظة السكندرية عزبة سعيد هاشم خلف مسجد راغب السبع ورش -العامرية
 - 6ل يوجد قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5280ورقم قيد  178764فرعى عن تصنيع
لوحات التوزيع الكهربى ومستلزماتها وجميع انواع الصناعات المعدنية والكهروميكانيكية بجهة محافظة
السكندرية عزبة سعيد هاشم خلف مسجد راغب السبع ورش -العامرية
 - 7احمد عبد ا يوسف و شركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5282ورقم قيد 178764
فرعى عن تصنيع لوحات التوزيع الكهربى ومستلزماتها وجميع انواع الصناعات المعدنية والكهروميكانيكية
بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر -عمارة لؤلؤة سموحة شارع  3متفرع من شارع الهيلتون امام جريم بلزا
سموحة سيدي جابر -شقة -قسم سيدي جابر
 - 8ل يوجد قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5282ورقم قيد  178764فرعى عن تصنيع
لوحات التوزيع الكهربى ومستلزماتها وجميع انواع الصناعات المعدنية والكهروميكانيكية بجهة محافظة
السكندرية سيدي جابر -عمارة لؤلؤة سموحة شارع  3متفرع من شارع الهيلتون امام جريم بلزا سموحة سيدي
جابر -شقة -قسم سيدي جابر
 - 9خليل السيد خليل و شركاه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5592ورقم قيد  131526فرعى
عن تجارة الملبس الجاهزة بجهة محافظة السكندرية 1ش الدكتور  /صابونجي سليمان عقار  495قسم الرمل
اول
 - 10جويا قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5592ورقم قيد  131526فرعى عن تجارة الملبس
الجاهزة بجهة محافظة السكندرية 1ش الدكتور  /صابونجي سليمان عقار  495قسم الرمل اول
 - 11شركه ستاندرد تريد للهندسه والستيراد وتجاره المعادن م  /محمد شعير وشركاه قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  5537ورقم قيد  174964فرعى عن استيراد وتجاره المعادن وتصنيع
وتشكيل وتشغيل المعادن و عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه بجهة محافظة السكندرية ك 20
طريق اسكندريه الصحراوى خلف حسن علم  -قسم العامريه
 - 12ل يوجد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5537ورقم قيد  174964فرعى عن استيراد
وتجاره المعادن وتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن و عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه بجهة
محافظة السكندرية ك  20طريق اسكندريه الصحراوى خلف حسن علم  -قسم العامريه
 - 13شركة ستاندرد تريد للهندسة و الستيراد و تجارة المعادن م /محمد شعير و شركاه قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  5541ورقم قيد  174964فرعى عن استيراد وتجاره المعادن وتصنيع
وتشكيل وتشغيل المعادن و عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه بجهة محافظة السكندرية طريق
البتروكيماويات  -قسم العامرية
 - 14ليوجد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5541ورقم قيد  174964فرعى عن استيراد
وتجاره المعادن وتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن و عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه بجهة
محافظة السكندرية طريق البتروكيماويات  -قسم العامرية
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 - 15مروه حجازي وشركاها قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5650ورقم قيد  205334فرعى
عن تحصيل الفواتير والديون دون اعمال البنوك التوكيلت التجاريه و تقديم خدمات الستعلم الميداني والتوصيل
التوكيلت التجاريه بجهة محافظة الجيزة اصبح  10 /ش الدقي
 - 16مروه حجازي وشركاها قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5650ورقم قيد  205334فرعى
عن تحصيل الفواتير والديون دون اعمال البنوك التوكيلت التجاريه و تقديم خدمات الستعلم الميداني والتوصيل
التوكيلت التجاريه بجهة محافظة السكندرية 716شارع طريق الحريه -لوران
 - 17العداله للتحصيل قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5650ورقم قيد  205334فرعى عن
تحصيل الفواتير والديون دون اعمال البنوك التوكيلت التجاريه و تقديم خدمات الستعلم الميداني والتوصيل
التوكيلت التجاريه بجهة محافظة الجيزة اصبح  10 /ش الدقي
 - 18العداله للتحصيل قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5650ورقم قيد  205334فرعى عن
تحصيل الفواتير والديون دون اعمال البنوك التوكيلت التجاريه و تقديم خدمات الستعلم الميداني والتوصيل
التوكيلت التجاريه بجهة محافظة السكندرية 716شارع طريق الحريه -لوران
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محو  -شطب
 - 1محمود ناصر عبد القادر محمود الهندى تاجر فرد سبق قيده برقم  77599قيد فى  1973-03-12برقم
ايداع  947وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر
 - 2حسن محمد ابراهيم راجح تاجر فرد سبق قيده برقم  96983قيد فى  1980-05-17برقم ايداع 3770
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر وحل محل قيدفردي
باسم محمد حسن محمد ابراهيم بالمكتب في نفس اليوم
 - 3جمال فنجرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  133771قيد فى  1993-01-05برقم ايداع  127وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 4محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  172498قيد فى  2006-10-16برقم ايداع 9044
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 5احمد علي السيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  199769قيد فى  2017-12-11برقم ايداع
 12563وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 6عبدالرحمن حسن عبدالظاهر ذاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  200571قيد فى  2018-06-03برقم ايداع
 5556وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 7سهام فتحي السيد الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  201536قيد فى  2019-02-03برقم ايداع 933
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 8اسماء محمد احمد محمد العدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  204167قيد فى  2021-05-30برقم ايداع
 4131وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 9علء الدين محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  192791قيد فى  2014-01-19برقم ايداع 358
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 10عبد السلم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  53870قيد فى  1959-03-05برقم ايداع  574وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر وتكوين شركة توصيه
بسيطه بين الورثه في نفس اليوم
 - 11محمد عبد الرؤف احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  177803قيد فى  2008-03-26برقم ايداع
 2736وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 12طارق سيد حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193831قيد فى  2014-08-26برقم ايداع 6483
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 13حمدى اسرافيل احمد ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  179421قيد فى  2008-08-26برقم ايداع
 8066وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره نهائيا
 - 14مجدى صبحى رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  139890قيد فى  1996-02-18برقم ايداع  1142وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 15عبد السلم محمود عبد السلم خراش تاجر فرد سبق قيده برقم  188373قيد فى  2011-11-02برقم
ايداع  8224وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره نهائيا
 - 16جمعه شعبان ابراهيم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  132514قيد فى  1992-03-09برقم ايداع
 1529وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 17ناديه اسماعيل محمد العجيزى تاجر فرد سبق قيده برقم  172465قيد فى  2006-10-11برقم ايداع
 8939وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 18ياسر محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176691قيد فى  2007-12-03برقم ايداع
 11656وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 19جمال الدين عبد السلم محمد احمد الحمدوني تاجر فرد سبق قيده برقم  180803قيد فى 2009-02-01
برقم ايداع  1076وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
نهائيا
 - 20اشرف ابراهيم عبد الشافى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  189313قيد فى  2012-04-10برقم ايداع
 3255وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 21السيد حافظ حسن حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  175122قيد فى  2007-06-25برقم ايداع 6507
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 22محمد فاروق محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189441قيد فى  2012-05-02برقم ايداع 3883
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 23زينب محمد راتب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  191847قيد فى  2013-06-03برقم ايداع
 4470وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 24حازم راسم ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  196990قيد فى  2016-07-20برقم ايداع 6181
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 25ناصر ابو رحاب احمد ابو رحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  202897قيد فى  2020-04-28برقم ايداع
 2457وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 26سعيد عزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  121151قيد فى  1987-08-23برقم ايداع  6830وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 27حسن احمد للبصريات ( حسن احمد حسن على ) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351قيد فى
 2017-05-24برقم ايداع  5084وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تاشير بمحو فرع
 - 28عصام بخيت خالد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  177855قيد فى  2008-04-01برقم ايداع 2934
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 29محمد جابر احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  195029قيد فى  2015-04-30برقم ايداع
 3816وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 30اسحاق بخيت ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  129382قيد فى  1990-05-21برقم ايداع 3408
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 31رجائي رمزي عزيز حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  159835قيد فى  2002-04-21برقم ايداع 2935
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 32السيد احمد على غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  198173قيد فى  2021-02-25برقم ايداع 1627
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الغاء الرئيسي الخر
 - 33السيد احمد على غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  198173قيد فى  2021-02-25برقم ايداع 1627
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الغاء وحذف المركز الرئيسى الخر
 - 34محمد حسين عبدالعزيز عبدا سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  203491قيد فى  2020-11-02برقم
ايداع  6926وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 35محمد عبد النبي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  204347قيد فى  2021-07-29برقم ايداع
 5778وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 36ابراهيم جاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  139201قيد فى  1995-11-11برقم ايداع  7882وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر وتكوين شركة توصيه
بسيطه بين الورثة قيدت بالمكتب في نفس اليوم
 - 37محمد عبدالغفار عبدالمجيد تركي تاجر فرد سبق قيده برقم  156482قيد فى  2020-07-15برقم ايداع
 3926وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 38رضا عبدالعظيم ابراهيم الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  164960قيد فى  2004-03-21برقم
ايداع  2294وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 39محمد فاروق محمد محمود منير تاجر فرد سبق قيده برقم  175904قيد فى  2007-09-12برقم ايداع
 9074وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 40خيرى لمعى ارمنيوس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  188553قيد فى  2011-12-19برقم ايداع
 9170وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 41احمد محمد محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  197837قيد فى  2017-01-26برقم ايداع
 760وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 42احمد عبدالرحمن على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  200877قيد فى  2018-08-09برقم ايداع
 7546وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 43ابراهيم محمد سيد احمد الخليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  157358قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 10938وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 44محمد بدر صادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  171702قيد فى  2006-07-20برقم ايداع 6291
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 45وفاء عبد الكريم احمد الكل تاجر فرد سبق قيده برقم  192143قيد فى  2013-08-28برقم ايداع
 6097وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 46عادل عبد الرزق محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  85433قيد فى  1975-11-02برقم ايداع
 5097وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 47محمد على على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  130353قيد فى  1990-12-01برقم ايداع 7775
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 48سامح احمد عبد الحليم الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  158903قيد فى  2001-12-02برقم ايداع
 10885وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 49عصام عبد الكريم العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  173042قيد فى  2006-12-18برقم ايداع 11115
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 50محمد محمد محمد ابو شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  186320قيد فى  2010-10-25برقم ايداع
 9699وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 51علء الدين السيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  193535قيد فى  2014-06-09برقم ايداع
 4678وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 52عبدالرحمن عبداللطيف محمد عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  201955قيد فى
 2019-05-23برقم ايداع  4543وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب
ترك التجاره
 - 53شريف ابوفراج هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  132869قيد فى  1996-09-30برقم ايداع  7626وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 54هيبة للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  132869قيد فى  1992-06-03برقم ايداع 3256
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 55حسين محمد احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  140074قيد فى  1996-03-25برقم ايداع
 2010وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 56محمد سلمة محمد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  180319قيد فى  2008-12-03برقم ايداع
 11014وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 57خالد محمد محمود الدسوقى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  202512قيد فى  2019-11-18برقم ايداع
 9586وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 58مصنع حديد العامرية  -احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  108654قيد فى 1983-08-15
برقم ايداع  6066وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 59احمد محمد محمود محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  108654قيد فى  1987-10-03برقم ايداع
 9058وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 60السيد ابراهيم السيد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  120405قيد فى  1987-06-06برقم ايداع 4761
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 61عبده رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140119قيد فى  1996-03-31برقم ايداع  2180وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 62احمد حسنين على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  144182قيد فى  2020-12-23برقم ايداع
 8412وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب محو الرئيسى الخر
 - 63احمد حسنين على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  144182قيد فى  2020-12-23برقم ايداع
 8412وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو رئيسي اخر الكائن في العنوان  21 /شارع
امير البحر  -قسم محرم بك

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

Page 15 of 83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 64علء محمد عطيه علي تاجر فرد سبق قيده برقم  167690قيد فى  2005-03-13برقم ايداع 1979
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 65سامح محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189725قيد فى  2012-06-14برقم ايداع 5182
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 66قدرية حسين حسن حسن حبلص تاجر فرد سبق قيده برقم  192322قيد فى  2013-10-10برقم ايداع
 7172وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 67رشا عبد المهيمن عبد البصير عفر تاجر فرد سبق قيده برقم  203085قيد فى  2020-07-21برقم
ايداع  4106وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 68بطرس عزمى حناوى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  146639قيد فى  2018-02-12برقم ايداع
 1495وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 69بطرس عزمى حناوى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  146639قيد فى  1998-03-31برقم ايداع
 2511وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 70احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2020-01-30برقم ايداع 796
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء ومحو الرئيسى الخر
 - 71احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2020-01-30برقم ايداع 796
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر الكائن في  /شقة البدور الرضي
متفرع من شارع علي ابراهيم الطلخاوي  -امام قهوة سرحان عزبة علم  -الهانوفيل  -قسم الدخيلة
 - 72عبد المسيح فايز عبد المسيح امين تاجر فرد سبق قيده برقم  175777قيد فى  2007-08-28برقم ايداع
 8622وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 73جورج عبد الفادى يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  192658قيد فى  2013-12-19برقم ايداع
 9149وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 74محمود فهمى محمد مرسى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  195606قيد فى  2015-09-14برقم
ايداع  7540وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 75احمد يوسف احمد شهاب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  203553قيد فى  2020-11-18برقم ايداع
 7441وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 76سامر علي محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  167698قيد فى  2005-03-14برقم ايداع
 2001وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب ترك التجاره
 - 77اشرف احمد عبد اللطيف امام تاجر فرد سبق قيده برقم  175788قيد فى  2007-08-30برقم ايداع
 8668وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب ترك التجاره
 - 78احمد السيد احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  183982قيد فى  2010-01-27برقم ايداع 869
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب ترك التجاره
 - 79ساميه اسماعيل عبدالفتاح ابوالغيط تاجر فرد سبق قيده برقم  203855قيد فى  2021-02-25برقم ايداع
 1623وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب ترك التجاره
 - 80سعيد عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  122848قيد فى  1988-02-08برقم ايداع 1158
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب ترك النتجاره
 - 81احمد حسن عبدالكريم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  123099قيد فى  1988-03-21برقم ايداع
 1937وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره
 - 82السعيد محمود مسعد جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  184615قيد فى  2010-03-30برقم ايداع
 3209وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره
 - 83محسن أحمد محمد الكبير تاجر فرد سبق قيده برقم  191088قيد فى  2013-01-21برقم ايداع 495
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره
 - 84رفيق محمد ابرهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  204572قيد فى  2021-10-13برقم ايداع 8132
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره
 - 85رمضان محمود محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  116077قيد فى  1986-02-19برقم ايداع
 1042وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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 - 86سمير السيد عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  116584قيد فى  1986-04-16برقم ايداع 2353
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 87سمير السيد عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  116584قيد فى  2016-08-11برقم ايداع 7016
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 88متولى شحاته عبد ا الشعراوى(الشعراوى لعموم الستيراد والتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم
 176029قيد فى  2007-09-25برقم ايداع  9444وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 89نصر ا بدر عبد المولى خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193649قيد فى  2014-07-02برقم ايداع
 5348وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 90مها جابر حمزه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  196643قيد فى  2016-04-28برقم ايداع 3956
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 91يحيي جعفر لمستلزمات الديكور  -شيرين يحيي محمد محمد محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم
 197261قيد فى  2016-09-04برقم ايداع  7815وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 92تعدل الى محمد زهرى للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  124801قيد فى  1988-09-13برقم ايداع
 7296وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 93محمد زهرى عبدالدايم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  124801قيد فى  2016-11-17برقم ايداع
 10074وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 94عارف سعد غريب يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  150081قيد فى  1999-03-03برقم ايداع 1789
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 95صيدليه احمد رمضان  -احمد رمضان يوسف علي زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  197457قيد فى
 2021-12-27برقم ايداع  10300وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
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رأس المال
 - 1عمرو للستيراد والتصدير (عمرو مصطفى ابو المعاطى السيد ) تاجر فرد سبق قيده برقم  175577قيد
فى  2007-08-08برقم ايداع  7949فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 2عبد المولى حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  178009قيد فى  2008-04-15برقم ايداع  3463فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 3حنان عبدالفتاح المغربى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  201873قيد فى  2019-04-24برقم ايداع
 3922فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 4صيدليه القبرصى الكبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  90237قيد فى  1977-12-10برقم ايداع  8749فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 5عصام خلف متولى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150862قيد فى  1999-05-30برقم ايداع 4678
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 6عصام خلف متولى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150862قيد فى  2018-03-26برقم ايداع 3293
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 7ايهاب عبد الحميد عبد الفتاح شرابيه تاجر فرد سبق قيده برقم  184904قيد فى  2010-04-28برقم ايداع
 4209فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 800,000.000
 - 8محمد حسن شحات سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  171754قيد فى  2006-07-26برقم ايداع 6436
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 9احمد العربى احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  179598قيد فى  2008-09-17برقم ايداع 8672
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10رانيا فوزي جوده مرجان فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  199362قيد فى  2017-08-30برقم ايداع
 9088فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11سامي السيد عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187652قيد فى  2011-06-28برقم ايداع
 4692فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 12رمضان محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  193023قيد فى  2014-02-27برقم ايداع
 1684فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 13محمد عبد العزيز حسن ابو عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  194310قيد فى  2014-12-03برقم ايداع
 9520فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14خليل مصطفي خليل الحناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  203421قيد فى  2020-10-13برقم ايداع
 203421فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15ممدوح صديق جرجس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  162312قيد فى  2003-04-16برقم ايداع
 2877فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 16عماد عادل عجيب نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  185497قيد فى  2010-06-22برقم ايداع
 6348فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 17عصام يحي احمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  204845قيد فى  2022-01-13برقم ايداع  374فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 65,000.000
 - 18مريم صلح جيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  205275قيد فى  2021-04-21برقم ايداع 4029
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19محمد احمد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  192682قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 4548فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 20محمد احمد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  192682قيد فى  2013-12-24برقم ايداع
 9316فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
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 - 21ياسين عبد المجيد عبد الحفيظ عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  193770قيد فى  2014-08-11برقم
ايداع  6103فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 22محمد مرسى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  103736قيد فى  1982-03-15برقم ايداع
 2076فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 23حسن احمد للبصريات (حسن احمد حسن على) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351قيد فى
 2007-01-28برقم ايداع  769فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
10,000.000
 - 24مؤسسة باسم للمقاولت العامة باسم محمد السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198334قيد فى
 2017-05-07برقم ايداع  4343فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 25محمد عبد العال احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  169683قيد فى  2005-12-10برقم ايداع
 9204فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26وليد سعد على احمد المدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  177876قيد فى  2008-04-03برقم ايداع
 3002فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 27مصطفى على ابراهيم حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  187814قيد فى  2011-07-21برقم ايداع
 5443فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28ربيع فوزي علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  198077قيد فى  2017-03-13برقم ايداع 2394
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29اسلم على مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199905قيد فى  2018-01-17برقم ايداع 560
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30سامح شكر ا مترى بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  185731قيد فى  2010-07-20برقم ايداع
 7198فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 31تعديل السم التجارى  /حسن احمد حسن سليمان  -اتش  -اس  H.Sللتصدير والستيراد والتوريدات
تاجر فرد سبق قيده برقم  202404قيد فى  2019-10-16برقم ايداع  8591فى تاريخ  2022-06-19تم
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 32احمد محمد عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  105628قيد فى  1982-10-12برقم ايداع  7565فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 33احمد عبد العزيز يوسف الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم  196504قيد فى  2016-04-05برقم ايداع
 3161فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 34مختار خميس عبد الرازق ضيف اللة تاجر فرد سبق قيده برقم  181095قيد فى  2009-03-01برقم
ايداع  2244فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 35عماد صبحي رؤف بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم  181720قيد فى  2009-05-05برقم ايداع
 4720فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36خلف عطيه محمود محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  185830قيد فى  2010-08-03برقم ايداع
 7583فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 37عمرو ماهر كامل ابراهيم خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  203180قيد فى  2020-08-17برقم ايداع
 4759فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 38محمد مرسى احمد ابراهيم فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  183522قيد فى  2009-12-02برقم ايداع
 11148فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 39نعيم سعد ضلفى ارميا انجيوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  200441قيد فى  2018-05-03برقم ايداع
 4580فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 40احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2006-12-25برقم ايداع
 11411فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 41محمود محمد عبد المنعم محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  193495قيد فى  2014-06-01برقم
ايداع  4447فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 19 of 83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 42محمود عبدالفتاح بخيت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  201214قيد فى  2018-11-07برقم ايداع
 10451فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43عمرو محمود سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  181871قيد فى  2009-05-19برقم ايداع
 5328فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 44محمد عمر فتح ا على الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  185857قيد فى  2010-08-05برقم ايداع
 7690فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45احمد محمد سامي عباس عبدالسلم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  203974قيد فى  2021-03-28برقم
ايداع  2526فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46محمد عبد الرحيم نور الدين عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  196202قيد فى  2016-01-31برقم
ايداع  831فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 47مرسى عبد العال مرسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  177546قيد فى  2008-03-04برقم ايداع
 1937فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
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العناوين
 - 1ايمن على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  148648قيد فى  1998-10-13برقم ايداع  8914وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  18 /شارع الشعراني -
كرموز  -السكندرية
 - 2ممدوح مصطفي محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  167351قيد فى  2005-02-01برقم ايداع
 762وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع كائن فى /
10اتنظيم زاويه البدن  -متفرع من شارع الشمرلى  -محل بالدور الرضى  -قسم الجمرك والمودع برقم 4773
فى  2022/6/1وقيد برقم تابع  167351دائم السكندريه
 - 3حمادة سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  181399قيد فى  2009-03-31برقم ايداع 3500
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى 39 /امام مسجد
عباد الرحمن من شارع فضه  -شقه بالدور الرابع  -الهانوفيل
 - 4حنان عبدالفتاح المغربى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  201873قيد فى  2019-04-24برقم ايداع
 3922وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /شارع
الحنفيه متفرع من شارع البيطاش فوق سوبر رماركت المين  -العجمى  -قسم الدخيله
 - 5سعيد عثمان بيومى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  188345قيد فى  2011-10-30برقم ايداع
 8099وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشسير بافتتاح الرئيسى
الخر  5 /شارع الشيخ على يوسف  -قسم اللبان & و نشاطة  /مطعم اسماك و سمتة التجارية  /مطعم اسماك
ريتسا و راس ماله  12000اثنى عشر الف جنيها فقط لغير
 - 6حسن عبد الرازق عبد الرحمن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  189445قيد فى  2012-05-02برقم
ايداع  3889وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي /
شارع خيرا ناصيه شارع بريكه  -الهانوفيل -محل
 - 7محمد علي احمد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  200298قيد فى  2018-03-29برقم ايداع
 3451وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع كائن 21 /
شارع احمد صديق  -قسم سيدي جابر و نشاطه  /مقر اداري
 - 8ماهر صبحي توفيق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  201920قيد فى  2019-05-13برقم ايداع
 4301وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  31/شارع
البيهقى  -مينا البصل  -السكندريه
 - 9عصام خلف متولى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150862قيد فى  1999-05-30برقم ايداع 4678
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية زياده راس المال للرئيس الخر
المودع برقم  3293الى  1000000 /مليون جنيها لغير
 - 10محمد السيد احمد احمد صرصار تاجر فرد سبق قيده برقم  169735قيد فى  2005-12-13برقم ايداع
 9372وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي /ابو تلت
نموذج  2عماره روزليف  -الدور الرابع شقه  - 402قسم العامريه
 - 11محمد على على العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  182146قيد فى  2009-06-18برقم ايداع 6416
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  /شارع متفرع من
شارع سعد زغلول فوق مسجد العزيز الحكيم خلف سينما سمرمون  -البيطاش  -العجمي  -قسم الدخيلة
 - 12خميس عوض عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  182601قيد فى  2009-08-04برقم ايداع
 7858وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /محل رقم
 15بلوك رقم - 27مدينه بشاير الخير - 2غيط العنب -قسم كرموز
 - 13محمد محمود محمد احمد الموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  166040قيد فى  2004-07-26برقم ايداع
 6170وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عامريه -جمعيه  6اكتوبر
شارع  16على  25قطعه  15على  33محل رقم ()1
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 - 14محمد محمود محمد احمد الموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  166040قيد فى  2004-07-26برقم ايداع
 6170وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح مركز رئيسى
اخرالكائن /عامريه  -جمعيه  6اكتوبر شارع  16علي  25قطعه  15علي  33محل رقم  2ونشاطه بيع شيش
وراس ماله  10000عشره الف جنيها فقط لغير
 - 15محمد حسن شحات سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  171754قيد فى  2006-07-26برقم ايداع
 6436وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  7 /تنظيم
حاره مسجد ابو على  -شقه  13بالدور السابع بعد الميزان  -قسم الجمرك
 - 16حسين محمد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  143146قيد فى  1997-03-22برقم ايداع
 2312وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  27شارع زين العابدين
 - 17احمد محمود احمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  163381قيد فى  2003-08-27برقم ايداع 6693
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر الكائن فى
 34/شارع سعد زغلول -العطارين ونشاطه /بيع ملبس جاهزه & وراس ماله  20000 /عشرون الف جنيها ل
غير اودع برقم  5026فى  2022/6/8وقيد برقم تابع  163381دائم السكندريه
 - 18رضا محمد احمد محمود البحه تاجر فرد سبق قيده برقم  115299قيد فى  1985-11-16برقم ايداع
 8150وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن
بالعنوان  228/طريق الحريه البراهيميه -شرقى-محل (- )1السكندريه اودع برقم  5078فى  2022/6/9تابع
الرقم  115299دائم السكندريه
 - 19نادر محمد عبدالمنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  167156قيد فى  2005-01-03برقم ايداع
 99وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح الفرع الكائن فى /
شارع  218نجع العرب بالورديان  -محل ملك/كرم دردير  -قسم مينا البصل اودع برقم  5072فى 2022/6/9
وقيد تابع برقم  167156دائم السكندريه
 - 20عماد عادل عجيب نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  185497قيد فى  2010-06-22برقم ايداع
 6348وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسى اخر
بالعنزان  22/شارع سوريا مشروع نيو رشدى بالممر اليمن رقم ( )6داخلى -قسم سيدى جابر ونشاطه /مركز
تجميل &والسمه التجاريه  /بيوتى كلينك &وتاريخ نشاطه & 2022/5/26 /وراس ماله  10000/عشره الف
جنيها ل غير اودع برقم  5057فى  2022/6/9وقيد برقم تابع  185497دائم السكندريه
 - 21هشام التهامى عبد ا الشناوى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  178840قيد فى  2008-07-01برقم
ايداع  6278وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط
ليصبح  /عقار رقم  6شارع انس ابن مالك  -عرامه  -العصافره  -قسم المنتزه
 - 22سامى صبحى نظير هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  177358قيد فى  2008-02-13برقم ايداع
 1284وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /شارع
اليمان  -امام جراج النقل العام  -قسم الدخيله
 - 23السيد احمد محمود احمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  179611قيد فى  2008-09-18برقم
ايداع  8709وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح
الرئيسى الخر بالعنوان 94 /شارع المان الورديان  -قسم مينا البصل & ونشاطه  /مطعم تيك اواى وتقديم
سندوتشات & وراس ماله  5000 /خمسه الف جنيها ل غير وبدايه النشاط فى  2022/1/10اودع برقم 5185
فى  2022/6/13وقيد برقم تابع  179611دائم السكندريه
 - 24مصطفي للمقاولت النقل مصطفي رمضان عبد القادر عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم 194481
قيد فى  2015-01-08برقم ايداع  168وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تعديل العنوان الى  81 /شارع ام السلطان -الورديان
 - 25حسن احمد للبصريات (حسن احمد حسن على) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351قيد فى
 2007-01-28برقم ايداع  769وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل العنوان الي  2 /شارع المان بجوار مسجد اليسرا -الورديان-مينا البصل
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 - 26حسن احمد للبصريات (حسن احمد حسن على) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351قيد فى
 2007-01-28برقم ايداع  769وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
التاشير بمحو الفرع
 - 27السيد احمد علي غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  198173قيد فى  2017-04-02برقم ايداع 3144
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بالغاء وحذف المركز الرئيسى
الخر الكائن  /الدور الرضى ناصيه الزنبق والشيخ بيرم والمطل على ناصيه بالعقار رقم  15شارع جميل ثابت
 قسم محرم بك ونشاطه  /بيع وتحضير الماكولت وراس ماله  2000الفان جنيها لغير - 28احمد ياسر فؤاد سيد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  202800قيد فى  2020-02-19برقم ايداع
 1439وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  22 /شارع
عبدالعزيز فهمي بولكلي  -قسم
 - 29فضل انور منصور عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  124365قيد فى  1988-07-20برقم ايداع
 5901وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح الرئيسى الخر
فى 4 & 3 /بالدور الرضى بعقار بيت العز ( )119شارع جمال عبد الناصر  -سيدى بشر وراس ماله 5000
خمسه الف جنيها لغير ونشاطه  /جزارة لتجاره وبيع اللحوم
 - 30صيدليه تركى -محمد عبد الغفار عبد المجيد تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  156482قيد فى
 2001-02-28برقم ايداع  1600وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح  60 /جاردن سيتى شارع مسجد الرحمن  -تعاونيات سموحه  -قسم سيدى
جابر
 - 31صيدليه تركى -محمد عبد الغفار عبد المجيد تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  156482قيد فى
 2001-02-28برقم ايداع  1600وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
التاشير بالغاء الفرع الكائن فى  60 /جاردن سيتي شارع مسجد الرحمن تعاونيات سموحه  -قسم سيدي جابر و
اودع برقم 5336و قيد برقم تابع  156482دائم السكندريه
 - 32سلم راغب قلده عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  164226قيد فى  2003-12-20برقم ايداع
 9934وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  7 /شارع
مسرح النجوم (شارع البرنسيسه) -محل  -البيطاش  -قسم الدخيله
 - 33ابراهيم محمد سيد احمد الخليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  157358قيد فى  2001-06-23برقم ايداع
 4595وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان المركز الرئيسى
الى  /خلف  112شارع محطه السوق -قسم الرمل
 - 34ابراهيم محمد سيد احمد الخليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  157358قيد فى  2001-06-23برقم ايداع
 4595وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بمحو الفرع المودع
برقم 10938و قيد برقم تابع  157358دائم السكندريه
 - 35ايمن حنفى محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  176503قيد فى  2007-11-15برقم ايداع
 11013وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  7 /شارع
اجياد امتداد جمعيه المبارده من شارع زمزم الهانوفيل  -قسم الدخيله
 - 36سامح شكر ا مترى بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  185731قيد فى  2010-07-20برقم ايداع
 7198وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /عقار 10
شارع  - 604محل ( - )9سيدى بشر قبلى  -قسم النتزه
 - 37احمد ابراهيم قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  201277قيد فى  2018-11-26برقم ايداع
 11049وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح
 15 /شارع بورسعيد  -الشاطبى  -قسم شرق
 - 38احمد سمير محمد محمود الفرحاتي تاجر فرد سبق قيده برقم  204663قيد فى  2021-11-14برقم
ايداع  9015وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /
 8شارع الزهور اسفل شركه الغاز  -ابو يوسف  -قسم الدخيله
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 - 39اشرف هريدي محمد عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  197499قيد فى  2016-10-31برقم ايداع
 9519وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي /شارع
متفرع من شارع مسجد الشرقاوي -محل -العامرية -السكندرية ( وذلك طبقا للبطاقة الضريبية)
 - 40هند لطفى الجوهرى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  205073قيد فى  2022-03-22برقم ايداع
 2768وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة التاشير بافتتاح فرع بالعنوان 24/
ش محمود سابق الحناوي  -فيصل  -محافظة الجيزة و المودع برقم  14845في  2022/6/21و قيد برقم
 113297غرفة الجيزة
 - 41موسى محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  205091قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 3012وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  /الكيلو 54
مدخل ابو مسعود  -قسم العامرية
 - 42احمد حسنين على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  144182قيد فى  1997-07-15برقم ايداع
 5719وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بمحو رئيسي الخر
الكائن في  21 /شارع امير البحر  -قسم محرم بك
 - 43السيد توفيق كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  154759قيد فى  2000-07-22برقم ايداع 6269
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى 8 /شارع المير
احمد رفعت مع شارع القحوان  -محرم بك  -السكندريه
 - 44زكريا اسماعيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  163049قيد فى  2003-07-20برقم ايداع
 5540وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن
بالعنوان  37 /شارع الباب الخضر  -قسم اللبان المودع برقم  5551فى  2022/6/22والمقيد برقم 163049
دائم السكندريه
 - 45محمود ابراهيم عبد المجيد الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  192241قيد فى  2013-09-19برقم
ايداع  6639وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التاشير بافتتاح الفرع
الكائن  /كفر الدوار  -بندر كفر الدوار  -محطه المروه قريه صلح سالم  -الهيئه العامه للصلح الزراعي منطقه
كفر الدوار والمودع برقم  3156فى  2022/6/22سجل تجاري كفر الدوار  33522والمقيد برقم قيد 192241
دائم السكندريه
 - 46محمد ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  204799قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 10288وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح رئيسى اخر
بالعنوان  4 /شارع شرم الشيخ  -قسم العطارين المودع برقم  5563فى  2022/6/22المقيد برقم تابع 204799
دائم السكندريه
 - 47محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  163087قيد فى  2003-07-26برقم ايداع 5691
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان ليصبح  /طريق
البتروكيماويات  -مرغم امام مدينه مبارك
 - 48احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2006-12-25برقم ايداع
 11411وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الرئيسي ال /
متفرع من شارع علي ابراهيم الطلخاوي اما قهوه سرحان -الهانوفيل  -الدخيلة
 - 49احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2006-12-25برقم ايداع
 11411وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بالغاء و محو
الرئيسي الخر /شقة البدور الرضي متفرع من شارع علي ابراهيم الطلخاوي  -امام قهوة سرحان عزبة علم -
الهانوفيل  -قسم الدخيلة المودع برقم  796في 2020/1/30
 - 50محمود محمد عبد المنعم محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  193495قيد فى  2014-06-01برقم
ايداع  4447وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح
رئيسي اخر بالعنوان /شارع الهانوفيل الرئيسي بجوار خروب كلية الطب بجوار بنزينة موبيل  -محل رقم ( - )7
الدخيلة -السكندرية و نشاطه  /بيع و شراء و خدمات محمول و راس ماله  2000/الفان جنيه ل غير و بداية
نشاطه  2019/9/10/اودع برقم  5636في 2022/6/230و قيد برقم  193495دائم السكندرية
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 - 51مينا نسيم ابراهيم توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  191969قيد فى  2013-06-26برقم ايداع 5116
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /وصله الذراع
البحرى غرب الطريق بناحيه ام زغيو  -قسم العامريه
 - 52عمرو عبد ا محمد السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  193426قيد فى  2014-05-18برقم ايداع
 4057وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح 3 /
شارع عمر المختار  -امام جيم زيزو  -محل  -الهانوفيل
 - 53ميرنا نشات عبدا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  203892قيد فى  2021-03-08برقم ايداع
 1919وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في 6050
شارع الكاديميه  -الخليفه
 - 54ميرنا نشات عبدا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  203892قيد فى  2021-03-08برقم ايداع
 1919وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بافتتاح الفرع الكائن /
 109مول دانا ( - )1التجمع الخامس الدور الول  -القاهره الجديده اودع برقم  13316برقم قيد 434746
سجل تجاري القاهره المميز
 - 55ميرنا نشات عبدا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  203892قيد فى  2021-03-08برقم ايداع
 1919وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى
ليصبح  56 /شارع ابن مماتي  -امبروزو
 - 56عمرو محمود سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  181871قيد فى  2009-05-19برقم ايداع
 5328وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  /ام زغيو
 شارع سالم عيد و مسجد نوح خلف شركة كولجيت و مجزر السلم ابو يوسف  -قسم الدخيلة - 57فرج حسن مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  187239قيد فى  2011-05-02برقم ايداع
 2876وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن
فى 12 /شارع باب الكرسته  -شقه ( )1نموذج ( )1يسار الصاعد  -الدور الرضى  -قسم اللبان المودع برقم
 5722فى  2022/6/27دائم السكندريه
 - 58حسام يوسف محمد محمود الموجى تاجر فرد سبق قيده برقم  205113قيد فى  2022-04-06برقم
ايداع  3252وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي /
شارع حسني مبارك من شارع معاذ بن جبل  -الكيلو  17و نصف خلف سوبر ماركت الشامي  -الهانوفيل  -قسم
الدخيلة
 - 59تعديل السم التجاري  /مؤسسة درويش لصلح و توريد اجهزة الوزن  -محمد علي ابراهيم درويش تاجر
فرد سبق قيده برقم  188075قيد فى  2011-09-20برقم ايداع  6822وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  35 /شارع الكوبري القديم  -قسم اللبان -
السكندرية
 - 60سعيد محمد سعد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  205326قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5545وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح رئيسى اخر
بالعنوان /خلف  13شارع الشهداء  -قسم العطارين ونشاطه  /مقهى وراس ماله 5000 /خمسه الف جنيها فقط
وتاريخ بدايه نشاطه  2000/2/1 /قيد برقم تابع  205326واودع برقم  5792فى  2022/6/28دائم السكندريه
 - 61تحيه اجرس سيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  164654قيد فى  2004-02-18برقم ايداع
 1265وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  52/شارع
حمام الورشة  -اللبان  -قسم اللبان
 - 62احمد رمضان يوسف على زيادة تاجر فرد سبق قيده برقم  197457قيد فى  2016-10-24برقم ايداع
 9272وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بمحو الفرع الكائن
بالعنوان  /سموحه  -تقسيم  5خلف مدينه مبارك  -قطعه 27
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النشاط
5555

 - 1محمود حمزه احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  111798قيد فى  1984-08-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد
 - 2ايمن على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  148648قيد فى  1998-10-13برقم ايداع 8914وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشاط  /تجاره اقمشه جمله و تاجير معدات ثقيله
 - 3محمد مصطفى جابر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198104قيد فى  2017-03-16برقم ايداع
2595وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع مواد غذائية
 - 4حنان عبدالفتاح المغربى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  201873قيد فى  2019-04-24برقم ايداع
3922وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /المقاولت العموميه والتوريدات
العامه والتوريدات الميكانيكيه والكهربائيه
 - 5امانى فاروق كامل تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  202907قيد فى  2020-05-11برقم ايداع 2600
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات اثاث مكتبى وكاوتش وبطاريات
 - 6محمد اسماعيل خليفه خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  152174قيد فى  1999-10-09برقم ايداع 8807
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته )
 - 7السيد محمد محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  181605قيد فى  2009-04-22برقم ايداع
4259وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /مقاولت عامه وتوريدات عموميه
 - 8حسن عبد الرازق عبد الرحمن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  189445قيد فى  2012-05-02برقم ايداع
3889وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /سوبر ماركت
 - 9بريك للمقاولت العمومية والتوريدات  -عبدالستار بريك بريك تاجر فرد سبق قيده برقم  203921قيد فى
 2021-03-15برقم ايداع 2150وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /خدمات
نظافه (فيما عدا توريد العماله )
 - 10محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  163087قيد فى  2003-07-26برقم ايداع 5691وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تصليح وتركيب جكمانات وسمكره
سيارات
 - 11ماهر صبحي توفيق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  201920قيد فى  2019-05-13برقم ايداع
4301وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات عموميه فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزماته
 - 12محمد محمود محمد احمد الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم  166040قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
1352وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تغير نشاط الرئيسى الخر ليصبح  /كوفي شوب
 - 13محمد حسن شحات سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  171754قيد فى  2006-07-26برقم ايداع
6436وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تخليص جمركى والشحن الدولى
والتصدير
 - 14اشرف عربي السيد حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  181365قيد فى  2009-03-29برقم ايداع
3370وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات ادوات كهربائيه
وملحيه واستيراد وتصدير
 - 15تعدل الى فورا تاجر فرد سبق قيده برقم  87457قيد فى  1976-07-07برقم ايداع 2766وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /خراطه حنفيات
 - 16حسين محمد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  143146قيد فى  1997-03-22برقم ايداع 2312
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بيع بوتجازات  -غسالت  -وثلجات
واجهزه كهربائيه والكترونيه وقطع غيار التليفون المحمول وخدمات الكمبيوتر فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
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 - 17سامي السيد عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187652قيد فى  2011-06-28برقم ايداع
4692وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط التسويق العقارى ليصبح النشاط /
مقاولت عموميه وتوريدات عامه (فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته)
 - 18خليل مصطفي خليل الحناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  203421قيد فى  2020-10-13برقم ايداع
203421وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد
 - 19شادي محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  204863قيد فى  2022-01-17برقم ايداع 480
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /مكتب رحلت (دون تقديم الخدمات السياحيه
والنقل السياحي ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي
 - 20رضا محمد احمد محمود البحه تاجر فرد سبق قيده برقم  115299قيد فى  1985-11-16برقم ايداع
8150وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مركز خدمات اطارات زوايا و غسيل
و تركيب و ترصيص و صيانة الطارات و اصلح الجنوط
 - 21عماد عادل عجيب نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  185497قيد فى  2010-06-22برقم ايداع
6348وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /استيراد وتصدير
 - 22احمد عادل احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  203213قيد فى  2020-08-25برقم ايداع 5020
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت
 - 23مريم صلح جيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  205275قيد فى  2021-04-21برقم ايداع 4029
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /تعيئة المواد الغذائية
 - 24الحسينى فارس غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  143637قيد فى  1997-05-19برقم ايداع 3945
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /عموم التصدير
 - 25محمد قويسني محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  170122قيد فى  2006-02-14برقم ايداع
988وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /استيراد وتصدير(فيما عدا الفقره
 36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19ونقل بالسيارات ونقل المواد البتروليه( بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز النقل البرى والبحرى )
 - 26هشام التهامى عبد ا الشناوى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  178840قيد فى  2008-07-01برقم ايداع
6278وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع لوم مجمده
 - 27كامل بدر كامل ابراهيم البستاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  203330قيد فى  2020-09-22برقم ايداع
5829وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع ملبس جاهزه قطاعي
وتصنيع وتوريد يونيفورم للشركات والفنادق والمطاعم والقري السياحيه (فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماته)
 - 28محمود ناجى ابراهيم محمد المل تاجر فرد سبق قيده برقم  205079قيد فى  2022-03-24برقم ايداع
2882وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /جاليرى (بيع تحف فنيه )
 - 29محمد مرسى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  103736قيد فى  1982-03-15برقم ايداع 2076
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد
 - 30السيد احمد محمود احمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  179611قيد فى  2008-09-18برقم ايداع
8709وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تصدير ومطعم تيك اواى
 - 31محمد محمود على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  193316قيد فى  2014-04-28برقم ايداع 3478
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مقاولت عموميه واستيراد وتصدير
ومكتب استثمار عقارى
 - 32محمد محمود محمد احمد الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم  166040قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
1352وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط رئيسي الخر الي /محل عام لتحضير و
بيع المشروبات الباردة و الساخنة
 - 33ابراهيم محمد محمود ابراهيم البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  187041قيد فى  2011-03-17برقم ايداع
1728وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تغليف المواد الغذائيه
 - 34محمد عبد العال احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  169683قيد فى  2005-12-10برقم ايداع
9204وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عمومية ( فيما عدا العماله و
الكمبيوتر و مستلزماته)
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 35حسن عبد القادر عبد الفتاح فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  182839قيد فى  2009-08-30برقم
ايداع 8582وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /خدمات و تجاره العلف
 - 36فاطمه محمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189899قيد فى  2012-07-12برقم ايداع 5898
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافه النشاط  /توريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته )
 - 37ابو طالب مصطفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  159824قيد فى  2002-04-20برقم ايداع 2900
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بقاله جافه
 - 38سلم راغب قلده عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  164226قيد فى  2003-12-20برقم ايداع 9934
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بقاله جافه ومحمصه
 - 39علي حمدي محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  169537قيد فى  2005-11-19برقم ايداع 8623
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشه نجاره باب وشباك
 - 40عادل مظلوم عباس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  190645قيد فى  2012-11-13برقم ايداع
9029وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /صناعه الموبيليات من الخشب
 - 41اسلم على مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199905قيد فى  2018-01-17برقم ايداع 560
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت ( دون اعمال السياحة و
النقل السياحي و بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلي و الخارجي )
 - 42سامح شكر ا مترى بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  185731قيد فى  2010-07-20برقم ايداع
7198وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بيع مواد غذائيه جمله
 - 43احمد ابراهيم قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  201277قيد فى  2018-11-26برقم ايداع
11049وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تحضير وبيع مشروبات
بارده وساخنه وحلوى جافه
 - 44تعديل السم التجارى  /حسن احمد حسن سليمان  -اتش  -اس  H.Sللتصدير والستيراد والتوريدات تاجر
فرد سبق قيده برقم  202404قيد فى  2019-10-16برقم ايداع 8591وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل
النشاط ليصبح اضافه نشاط  /الستيراد
 - 45احمد محمد عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  105628قيد فى  1982-10-12برقم ايداع 7565
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مقاولت عموميه
 - 46احمد عبد العزيز يوسف الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم  196504قيد فى  2016-04-05برقم ايداع
3161وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /مقاولت عموميه
 - 47سامح زكى عوض عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  176543قيد فى  2007-11-20برقم ايداع
11166وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /مقاولت كهربائيه
 - 48عماد صبحي رؤف بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم  181720قيد فى  2009-05-05برقم ايداع 4720
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بقاله جافة و مياه غازية
 - 49هدير الفولي زكي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  204249قيد فى  2021-06-23برقم ايداع 4883
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه النشاط  /ماكولت ومشروبات الى النشاط الصلي
خدمه رجال العمال ( تصوير مستندات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 50احمد فتحي عبد الفتاح ابوزور تاجر فرد سبق قيده برقم  205241قيد فى  2022-05-30برقم ايداع
4627وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مصنع بلستيك
 - 51محمد مرسى احمد ابراهيم فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  183522قيد فى  2009-12-02برقم ايداع
11148وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه النشاط  /مقاولت عموميه
 - 52مصطفي محمد احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  205300قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
5289وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره وبيع اكسسورات
السيكوريت
 - 53طوسون محيى الدين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  123911قيد فى  1988-05-28برقم ايداع
4395وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح حذف النشاط  /الستيراد والتصدير
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 - 54احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117قيد فى  2006-12-25برقم ايداع
11411وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الرئيسي الي  /توريد مستلزمات طبية
و مستحضرات تجميل( فيما عدا تورريد العمالة و الكمبيوتر و مستلزماته )
 - 55محمد ابراهيم السيد ابراهيم احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  192163قيد فى  2013-09-01برقم
ايداع 6158وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تصنيع دهانات
وكيماويات
 - 56تعديل السم التجاري الى  /راضى خلف عجايبى بخيت ( عجايبى للمفروشات ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 192689قيد فى  2013-12-24برقم ايداع 9338وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
اضافه النشاط  /بيع مفروشات
 - 57اسماء حسنى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  202395قيد فى  2019-10-14برقم ايداع
8496وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد اقمشة و مستلزمات الملبس
الجاهزة
 - 58ايمن محمد محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  184785قيد فى  2010-04-18برقم ايداع 3837
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت ( بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى مكتب رحلت داخلي دون تقديم الخدمات السياحيه
والنقل السياحي )
 - 59خميس زكى لتجاره وبيع البراميل-خميس زكى عبد الرازق ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  186696قيد
فى  2010-12-29برقم ايداع 11490وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /
توريد البراميل
 - 60رامى نعيم يوسف روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  171342قيد فى  2006-06-19برقم ايداع
5137وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع ملبس جاهزه
 - 61محمد عمر فتح ا على الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  185857قيد فى  2010-08-05برقم ايداع
7690وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد و التصدير
 - 62تعديل السم التجاري  /مؤسسة درويش لصلح و توريد اجهزة الوزن  -محمد علي ابراهيم درويش تاجر
فرد سبق قيده برقم  188075قيد فى  2011-09-20برقم ايداع 6822وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل
النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /اصلح و توريد اجهزة الوزن
 - 63تحيه اجرس سيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  164654قيد فى  2004-02-18برقم ايداع
1265وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بيع اخشاب مصنعة
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  111798وتم ايداعه
بتاريخ  1984-08-06برقم ايداع  5,555.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /المركز الدولى للتصدير
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  188499وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-08برقم ايداع  8,867.000الى  :اضافه السمه التجاريه الى  /فود بلس food blus
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  201873وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-24برقم ايداع  3,922.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /الفنار
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  189445وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-02برقم ايداع  3,889.000الى  :حذف السمه التجاريه
 - 5فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  181480وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-09برقم ايداع  3,850.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /السعيد لتجارة السيارات والرحلت (
ماهر السعيد محمد راشد )
 - 6فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  181365وتم ايداعه
بتاريخ  2009-03-29برقم ايداع  3,370.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /المؤسسه العربيه للتوريدات
الكهربائيه والملحيه ( مؤسسه فرديه )
 - 7فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  200236وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-15برقم ايداع  2,869.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /مطاوع لقطع غيار السيارات (هايدى
ابو بكر احمد مطاوع)
 - 8فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  187652وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-28برقم ايداع  4,692.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /لتصبح التميز للمقاولت
العموميه والتوريدات العامه
 - 9فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  203421وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-13برقم ايداع  203,421.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /ام اس ايه M.S.A
 - 10فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  120472وتم ايداعه
بتاريخ  1987-06-11برقم ايداع  4,959.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /محمد سالم محمد البوقيرى (
البوقيري للمقاولت )
 - 11فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  170122وتم ايداعه
بتاريخ  2006-02-14برقم ايداع  988.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /جولدن لند للستيراد
والتصدير ونقل المواد البتروليه
 - 12فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  205079وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  2,882.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /ام واى ام جاليري m . y. m
 - 13فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  205276وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  5,061.000الى  :اضافة السمة التجارية  /الصيرفيه لبيع النظارات
الشمسيه والملبس الجاهزه ( منشاه فردية )
 - 14فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  193316وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-28برقم ايداع  3,478.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /منشأه العامه للمقاولت العموميه
والستيراد والتصدير والستثمار العقارى
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  187041وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-17برقم ايداع  1,728.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /البركه لتعبئه وتغليف المواد
الغذائيه
 - 16فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  182839وتم ايداعه
بتاريخ  2009-08-30برقم ايداع  8,582.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /الجودي لخدمات النقل و
تجاره العلف
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 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  202800وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-19برقم ايداع  1,439.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /ترانكيلو TranQuilo
 - 18فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  159824وتم ايداعه
بتاريخ  2002-04-20برقم ايداع  2,900.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /اللوتس للبقاله الجافه
 - 19فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  188499وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-08برقم ايداع  8,867.000الى  :تعديل السمه التجاريه ليصبح  /فوود بلس FOOD
PLUS
 - 20فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  193232وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-07برقم ايداع  2,948.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /تكنو اير لتوريد وتركيب اجهزه
تكييف
 - 21فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  199905وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-17برقم ايداع  560.000الى  :الغاء السمة التجارية
 - 22فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  204923وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-07برقم ايداع  1,071.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /محل بست فورم جونيور
 - 23فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  176503وتم ايداعه
بتاريخ  2007-11-15برقم ايداع  11,013.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /المركز الهندسى لصيانه
الجهزه المنزليه
 - 24فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  201277وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-26برقم ايداع  11,049.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /كافيه
 - 25فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  202404وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-16برقم ايداع  8,591.000الى  :تعديل السم التجارى  /حسن احمد حسن سليمان  -اتش
 اس  H.Sللتصدير والستيراد والتوريدات - 26فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  200587وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-05برقم ايداع  5,639.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /بصريات المستقبل
 - 27فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  203180وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-17برقم ايداع  4,759.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /العربيه للصناعات الهندسيه
 - 28فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  205300وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  5,289.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /المتحده لكسسوارات
السيكوريت
 - 29فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  192163وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-01برقم ايداع  6,158.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /المؤسسه الحديثه للصناعات
الكيماويه والدهانات  -مودرن بلس
 - 30فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  192689وتم ايداعه
بتاريخ  2013-12-24برقم ايداع  9,338.000الى  :تعديل السم التجاري الى  /راضى خلف عجايبى بخيت
( عجايبى للمفروشات )
 - 31فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  190845وتم ايداعه
بتاريخ  2012-12-16برقم ايداع  9,920.000الى  :التاشير بالغاء السمه التجاريه
 - 32فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  185857وتم ايداعه
بتاريخ  2010-08-05برقم ايداع  7,690.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /اونست لتجارة قطع الغيار
 - 33فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  194270وتم ايداعه
بتاريخ  2014-11-25برقم ايداع  9,273.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي  /ووكر WALKER
 - 34فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  205113وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-06برقم ايداع  3,252.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /تارجت
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 - 35فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188075وتم ايداعه
بتاريخ  2011-09-20برقم ايداع  6,822.000الى  :تعديل السم التجاري  /مؤسسة درويش لصلح و
توريد اجهزة الوزن  -محمد علي ابراهيم درويش
 - 36فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  192660وتم ايداعه
بتاريخ  2013-12-19برقم ايداع  9,166.000الى  :تعديل السمة التجارية الي /مكتب الروان للرحلت

الشخاص
 - 1محمد فرج حافظ صالح ابراهيم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  139182وتم ايداعه بتاريخ 1995-11-08
برقم ايداع 7792تم التأشير فى تاريخ  1995-11-08بــ الغاء الوكيل المفوض بالسجل التجارى
 - 2بسمه خليل محمود ابراهيم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  175283وتم ايداعه بتاريخ 2007-07-09
برقم ايداع 6971تم التأشير فى تاريخ  2007-07-09بــ
 - 3حسن طارق حسن محمد حواش وكيل مفوض المقيد برقم قيد  175978وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-20برقم ايداع 9307تم التأشير فى تاريخ  2007-09-20بــ
 - 4شريف سعيد محمود ابراهيم السخاوى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  155863وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-27برقم ايداع 9777تم التأشير فى تاريخ  2009-04-28بــ الغاء تعيين الوكيل المفوض /
شريف سعيد محمود ابراهيم السخاوى
 - 5محمود احمد عويضه ابراهيم خليفه وكيل مفوض المقيد برقم قيد  155863وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-27برقم ايداع 9777تم التأشير فى تاريخ  2009-04-28بــ تعيين السيد  /محمود احمد
عويضه ابراهيم خليفه وكيل مفوض
 - 6ايمن عبد الغفار صابر عبد النبى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  187652وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-28برقم ايداع 4692تم التأشير فى تاريخ  2011-06-28بــ حذف الوكيل المفوض
 - 7عادل عبدالنبي علي السيد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  197663وتم ايداعه بتاريخ  2016-12-01برقم
ايداع 10654تم التأشير فى تاريخ  2016-12-01بــ
 - 8خالد محمود محمد الديب وكيل مفوض المقيد برقم قيد  202040وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-19برقم
ايداع 5164تم التأشير فى تاريخ  2019-06-19بــ تعيين الستاذ  /خالد محمود محمد الديب وكيل مفوضا

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1صلح مصطفى جامع وشريكه شركة سبق قيدها برقم  151994قيدت فى  1999-09-21برقم ايداع
 8311وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها
نهائيا
 - 2صلح مصطفى جامع وشريكه شركة سبق قيدها برقم  151994قيدت فى  1999-09-21برقم ايداع
 8311وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن رقم609ن
لسنه2008م مكتب توثيق اسكندريه النموذجي تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 3احمد عبد الحميد حسن الزهار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  145671قيدت فى  1997-12-14برقم
ايداع  10614وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ عقد شركه تضامن محرر
 2014/12/31ومصدق على توقيعاته برقم  575ج لسنه  2016توثيق الرمل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 4احمد عبد الحميد حسن الزهار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  145671قيدت فى  1997-12-14برقم
ايداع  10614وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 5ايمن عبد الرؤف بدوي العطيوي و شريكه مرسي عبد الرزاق محمد حسن شركة سبق قيدها برقم
 190433قيدت فى  2012-10-11برقم ايداع  8212وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل
بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق على توقيعاته برقم  552خ لسنه  2022مكتب توثيق اسكندريه النموذجى
تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 6ايمن عبد الرؤف بدوي العطيوي و شريكه مرسي عبد الرزاق محمد حسن شركة سبق قيدها برقم
 190433قيدت فى  2012-10-11برقم ايداع  8212وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل
شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 7كريم عاطف محمود قطب و شريكه شركة سبق قيدها برقم  197525قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  9696وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه
ملخصه ومشهر عنه برقم  124لسنه 2022م مكتب شركات غرب اسكندريه تم فسخ الشركه ونصفيتها نهائيا
 - 8كريم عاطف محمود قطب و شريكه شركة سبق قيدها برقم  197525قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  9696وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 9مصطفى فتحى محمود البسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109200قيدت فى 1983-10-14
برقم ايداع  2449وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 10مصطفى فتحى محمود البسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109200قيدت فى 1983-10-14
برقم ايداع  2449وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 11المحلت العموميه للموسيقى ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  47761قيدت فى  1954-04-06برقم
ايداع  1657وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل بموجب محضر اجتماع مجلس الدارة
المنعقد بتاريخ2022/5/15والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره بتاريخ 2022/6/2وبموجب
شهاده من الغرفه التجاريه صادرة بتاريخ2022/6/6تمت الموافقه بالجماع على شطب فرع الشركة الكائن في7/
ش
 - 12تعديل السم التجارى ليصبح علء حسين بخيت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  158858قيدت فى
 2001-11-26برقم ايداع  10753وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو
بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 13تعديل السم التجارى ليصبح علء حسين بخيت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  158858قيدت فى
 2001-11-26برقم ايداع  10753وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ
شركة توصيه بسيطه ثابت التاريخ برقم713لسنة2022م توثيق اسكندريه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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 - 14شركة احمد ماهر محمد ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53445قيدت فى  1958-11-30برقم
ايداع  2075وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن ثابت
التاريخ  313أ  2022مكتب اسكندريه النموذجى ثم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 15شركة احمد ماهر محمد ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53445قيدت فى  1958-11-30برقم
ايداع  2075وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 16شركه احمد ماهر محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53445قيدت فى  2009-01-29برقم
ايداع  1005وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 17فاروق ابراهيم محمد بكرى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  77080قيدت فى  1973-01-06برقم
ايداع  86وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن عرفى غير
مسجل وغير ثابت التاريخ تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 18فاروق ابراهيم محمد بكرى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  77080قيدت فى  1973-01-06برقم
ايداع  86وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها
نهائيا
 - 19روما الشرق الوسط (حسن محمد علم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  186611قيدت فى
 2010-12-16برقم ايداع  11045وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ
شركه توصيه بسيطه ملخص مسجل برقم  552لسنه  2022شركات محكمه شرق اسكندريه تم فسخ الشركه
وتصفيتها نهائيا
 - 20روما الشرق الوسط (حسن محمد علم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  186611قيدت فى
 2010-12-16برقم ايداع  11045وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو
بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 21تعديل السم التجاري ليصبح اسيا لتوريد الحذية ومستلزمات انتاج الحذية و الملبس  -عمرو الحارونى
وشريكه شركة سبق قيدها برقم  197166قيدت فى  2016-08-17برقم ايداع  7247وفى تاريخ
 2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 22تعديل السم التجاري ليصبح اسيا لتوريد الحذية ومستلزمات انتاج الحذية و الملبس  -عمرو الحارونى
وشريكه شركة سبق قيدها برقم  197166قيدت فى  2016-08-17برقم ايداع  7247وفى تاريخ
 2022-06-14تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن مصدق علي توقيعاته برقم 133سنة
 2022شركات محكمة غرب اسكندرية -تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
 - 23نبيل حليم عبد النور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  79848قيدت فى  1973-12-29برقم ايداع
 5255وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها
نهائيا
 - 24شركه اسك للستيراد و التصدير -ASK Import & Exportسمير احمد زكى وشريكه شركة سبق
قيدها برقم  184556قيدت فى  2010-03-24برقم ايداع  2979وفى تاريخ  2022-06-16تم محو -
شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 25شركه اسك للستيراد و التصدير -ASK Import & Exportسمير احمد زكى وشريكه شركة سبق
قيدها برقم  184556قيدت فى  2010-03-24برقم ايداع  2979وفى تاريخ  2022-06-16تم محو -
شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر فى  2022/5/15وملخصه مسجل برقم  623ومشهر عنه
فى  2022/6/13محكمه شرق السكندريه البتدائيه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 26الشركه المصريه للخدمات المتخصصه  -قاسم وحيد عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 123677
قيدت فى  1988-04-27برقم ايداع  3717وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بسبب
بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة محرر فى  2022/6/6و ملخصه مسجل برقم  619لسنة  2022و مشهر
عنه محكمة شرق السكندرية البتدائية تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
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 - 27الشركه المصريه للخدمات المتخصصه  -قاسم وحيد عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 123677
قيدت فى  1988-04-27برقم ايداع  3717وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر
محو بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 28الصدقاء للستيراد والتصدير(احمد على محمد و شركاه) شركة سبق قيدها برقم  157849قيدت فى
 2001-08-05برقم ايداع  6125وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ
شركه تضامن ملخصه مسجل ومشهر عنه برقم  639فى  2022تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 29الصدقاء للستيراد والتصدير(احمد على محمد و شركاه) شركة سبق قيدها برقم  157849قيدت فى
 2001-08-05برقم ايداع  6125وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
بسبب ترك التجاره
 - 30الفتح لصناعه الرخام شوقي محمد ابو زيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  160107قيدت فى
 2002-05-27برقم ايداع  3931وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
بسبب ترك التجاره
 - 31الفتح لصناعه الرخام شوقي محمد ابو زيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  160107قيدت فى
 2002-05-27برقم ايداع  3931وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ
شركه تضامن ثابت التاريخ برقم  194لسنه  2003ومصدق علي توقيعاته برقم  2231لسنه  2001غير مسجل
وغير مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 32تعدل السم التجاري ليصبح سعيد محمد سعد رضوان و شريكه شركة سبق قيدها برقم 153561
قيدت فى  2000-03-11برقم ايداع  2101وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر
محو بسبب ترك التجاره
 - 33تعدل السم التجاري ليصبح سعيد محمد سعد رضوان و شريكه شركة سبق قيدها برقم 153561
قيدت فى  2000-03-11برقم ايداع  2101وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل بموجب عقد
فسخ شركة تضامن مصدق علي توقيعاته برقم 156و لسنة  2019توثيق اسكندرية النموذجي غير مسجل و غير
مشهر عنه تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
 - 34عدل اسم الشركه التجارى الى جيهان محمد أبو المجد أحمد النجار وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم
 190566قيدت فى  2012-10-30برقم ايداع  8652وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل
بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة محرر في 2021/3/21و مصدق علي توقيعاته برقم  407م لسنة 2022
غير مسجل و غير مشهر تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
 - 35عدل اسم الشركه التجارى الى جيهان محمد أبو المجد أحمد النجار وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم
 190566قيدت فى  2012-10-30برقم ايداع  8652وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 36احمد محمود احمد وشركته شركة سبق قيدها برقم  157090قيدت فى  2001-05-22برقم ايداع
 3665وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر في
 2022/6/23ومصدق علي توقيعاته برقم  682ر لسنه  2022غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركه
وتصفيتها نهائيا
 - 37احمد محمود احمد وشركته شركة سبق قيدها برقم  157090قيدت فى  2001-05-22برقم ايداع
 3665وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 38شريف كمال محمد محمد نصار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  196610قيدت فى 2016-04-21
برقم ايداع  3776وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو بسبب ترك التجاره
 - 39شريف كمال محمد محمد نصار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  196610قيدت فى 2016-04-21
برقم ايداع  3776وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن
محرر في  2022/6/20ومصدق علي توقيعاته برقم  1380ز لسنه غير مشهر وغير مسجل توثيق الدخيله تم
فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 40شركه سعيد واشتياق شركة سبق قيدها برقم  104744قيدت فى  1982-06-26برقم ايداع 4877
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
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 - 41شركه سعيد واشتياق شركة سبق قيدها برقم  104744قيدت فى  1982-06-26برقم ايداع 4877
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 42يعدل السم التجاري الي شركة الفهد لتصنيع وتجارة اللمونيوم وتصديره  -ورثة علي محمد عبد ا و
شركاه شركة سبق قيدها برقم  141421قيدت فى  1996-10-02برقم ايداع  7721وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه محرر فى 2021/1/2
وملخصه مسجل برقم  671اسنه  2022وتوثيق تيفولى دم تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 43يعدل السم التجاري الي شركة الفهد لتصنيع وتجارة اللمونيوم وتصديره  -ورثة علي محمد عبد ا و
شركاه شركة سبق قيدها برقم  141421قيدت فى  1996-10-02برقم ايداع  7721وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 44تاج الدين عباس عمر دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم  149882قيدت فى  1999-02-11برقم
ايداع  1027وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 45تاج الدين عباس عمر دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم  149882قيدت فى  1999-02-11برقم
ايداع  1027وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر في
 2022/5/25مصدق علي توقيعاته برقم 936ى لسنه  2022توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 46عمر محمد ابراهيم عمر صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  189529قيدت فى 2012-05-14
برقم ايداع  4273وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن
محرر في  2021/12/2و ملحقه مسجل برقم  385لسنة  2021و مشهر عنه محكمة غرب السكندرية تم فسخ
الشركة و تصفيتها نهائيا
 - 47عمر محمد ابراهيم عمر صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  189529قيدت فى 2012-05-14
برقم ايداع  4273وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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رأس المال
 - 1تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه دانيال قلدس عيسى حزقيال وشريكه شركة سبق قيدها برقم 139391
قيدت فى  1995-12-09برقم ايداع 8650وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 2محمد عاطف احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205261قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع
3160وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 3يعدل السم التجاري ليصبح وائل امام السيد علي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  189411قيدت فى
 2012-04-29برقم ايداع 3712وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها
200,000.000
 - 4يعدل الى شركه النحاسكو للستيراد و تصنيع الخشاب( اسماعيل محمد اسماعيل و احمد اسماعيل محمد و
شريكهما) شركة سبق قيدها برقم  139988قيدت فى  1996-03-13برقم ايداع 1656وفى تاريخ
 2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 5تعديل السم التجاري ليصبح محمد ابوزيد نوح و شركاه شركة سبق قيدها برقم  155677قيدت فى
 2000-11-06برقم ايداع 9156وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 6شركه المستقبل لخدمات النقل (عبدالسلم مرسي عبدالسلم وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم 167596
قيدت فى  2005-03-01برقم ايداع 1617وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 7ورثه عبد الحميد عثمان صبره وحسن عبد الرحيم محمد واحمد عثمان صبره شركة سبق قيدها برقم
 123020قيدت فى  1988-02-23برقم ايداع 1675وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس
مالها 15,000.000
 - 8تعديل السم التجاري ليصبح مجموعة مطاعم سانتا لوتشيا " يني جورج سيوكاس و شركاه " شركة سبق
قيدها برقم  135562قيدت فى  1994-01-01برقم ايداع 36وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس
المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 9شركة جورجيت انتيكس لتصدير المنتجات المصرية (جورج عاصم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم
 156998قيدت فى  2001-05-12برقم ايداع 3359وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس
مالها 500,000.000
 - 10تعديل اسم الشركه الي  /كريم فؤاد غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  160168قيدت فى
 2002-06-05برقم ايداع 4189وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000.000
 - 11هشام محمد بكر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  186127قيدت فى  2010-09-26برقم ايداع
8779وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 11,500.000
 - 12عدل الى خليل حسين خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  49074قيدت فى  1955-05-02برقم
ايداع 1125وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 350,000.000
 - 13شركة سيارات اسكندرية للنقل السياحى  -خليل حسين وشركاة شركة سبق قيدها برقم  99217قيدت فى
 1981-01-12برقم ايداع 273وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,450,000.000
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 - 14شركة ايتاب لصناعة الورق والكرتون ش 0م 0م شركة سبق قيدها برقم  128371قيدت فى
 1989-11-14برقم ايداع 8705وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها
15,000,000.000
 - 15خالد سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  179415قيدت فى  2008-08-25برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

8036وفى

 - 16شركه ستاندرد تريد للهندسة والستيراد وتجارة المعادن م محمد شعير وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 174964قيدت فى  2007-06-11برقم ايداع 6001وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس
مالها 4,000,000.000
 - 17ايمن احمد يوسف و شركاه شركة سبق قيدها برقم  204867قيدت فى  2022-01-18برقم ايداع
496وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000
 - 18مكتب الهرام الهندسى للمقاولت  -وليم جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  154424قيدت فى
 2000-06-14برقم ايداع 4984وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
250,000.000
 - 19احمد عبدالمولي عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  167034قيدت فى  2004-12-20برقم ايداع
10196وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 20تعديل السم التجاري ليصبح محمد محمد عبدالشافي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  180203قيدت
فى  2008-11-24برقم ايداع 10616وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها
20,000.000
 - 21تعديل السم التجارى للشركة ليصبح ريهام عادل وشركائها شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع 7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 22يعدل السم التجاري ليصبح عادل مصطفي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع 7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
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العناوين
 - 1تعديل السم التجاري ليصبح مجموعة مطاعم سانتا لوتشيا " يني جورج سيوكاس و شركاه " شركة سبق
قيدها برقم  135562قيدت فى  1994-01-01برقم ايداع 36وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع الكائن في  /قريه غزاله السياحيه ك  42طريق اسكندريه مطروح
الساحل الشمالي بدائره قريه غزاله  -مركز الضبعه  -محافظه مطروح
 - 2احمد عبد ا يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  178764قيدت فى  2008-06-24برقم ايداع
6009وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز الرئيسي اانشاط
الي الكيلو  23طريق اسكندرية القاهرة الصسحراوي مرغم بحري الصناعية -قسم العامرية
 - 3احمد عبد ا يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  178764قيدت فى  2008-06-24برقم ايداع
6009وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن
بالعنوان /عزبة سعيد هاشم خلف مسجد راغب السبع ورش -العامرية المودع برقم  5280في  2022/6/15برقم
قيد  178764دائم اسكندرية
 - 4احمد عبد ا يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  178764قيدت فى  2008-06-24برقم ايداع
6009وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشسير بافتتاح الفرع الكائن
في /سيدي جابر -عمارة لؤلؤة سموحة شارع  3متفرع من شارع الهيلتون امام جريم بلزا سموحة سيدي جابر -
شقة -قسم سيدي جابرالمودع برقم  5282في  2022برقم قيد  178764دائم السكندرية
 - 5خليل السيد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  131526قيدت فى  1991-08-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  4شارع الفلكى  -قسم العطارين

5137

 - 6خليل السيد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  131526قيدت فى  1991-08-08برقم ايداع 5137
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح
 542 /طريق الحريه  -قسم الرمل
 - 7خليل السيد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  131526قيدت فى  1991-08-08برقم ايداع 5137
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع للشركة كائن في1
ش الدكتور  /صابونجي سليمان عقار  495قسم الرمل اول المودع برقم  5592في  2022/6/22برقم قيد تابع
 131526دائم السكندرية
 - 8شركه ستاندرد تريد للهندسة والستيراد وتجارة المعادن م محمد شعير وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 174964قيدت فى  2007-06-11برقم ايداع 6001وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /ك  20طريق اسكندريه الصحراوى خلف حسن علم -
قسم العامريه المودع برقم  5537فى  2022/6/22برقم قيد  174964دائم اسكندريه
 - 9شركه ستاندرد تريد للهندسة والستيراد وتجارة المعادن م محمد شعير وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 174964قيدت فى  2007-06-11برقم ايداع 6001وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن في  /طريق البتروكيماويات  -قسم العامرية المودع برقم 5541
في  2022/6/22برقم قيد تابع  174964دائم السكندرية
 - 10شركة معتز محمود محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  193016قيدت فى  2014-02-27برقم
ايداع 1652وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتح الفرع الكائن بالعنوان
 /المحور المركزى ج  3سنتر رنا مول السادس من اكتوبر شقه رقم ( ) 302محافظه الجيزه المودع برقم 4481
فى  2022/6/27برقم قيد 193016
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النشاط
 - 1شركة المكس للملحات شركة مساهمة مصرية تابعة للقابضة ش0م0ق0م شركة سبق قيدها برقم
 162162قيدت فى  2003-03-29برقم ايداع  2288وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
الموافقه على تعديل الماده الثالثه بعد التعديل  :القيام باعمال البحث والنتاج واستخراج ملح الطعام والملح
التبخيرية وجميع مشتقاتها وصناعاتها وتكريرها وتخزينها وتوزيعها وتصديرها ويكون لها حق القيام باعمال
الوكالة التجارية بانواعها والوساطه التجارية فيما يتعلق بتجارة الملح بانواعها وجميع الصناعات المتعلقة بها
واجراء دراسات الجدوى للغير والبحوث المسجلة لنتاج الرتيميا والدوناليل ومشتقاتها وتنفيذ كافة انواع النشطة
الخاصة باستغلل مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وعمرانيا وانشطه الملح السياحيه والترفيهيه بقصد تنميتها
ومزاولة جميع النشطه الخرى وعمليات البيع والتاجير لمعدات ا لشركة واصولها وموانيها بما يدر اكبر عائد لها
وتصميم وتصنيع وتصدير مصانع ومعدات والت وقطع غيار مصانع طحن وغسيل وتكرير وتعبئة وتغليف ملح
الطعام واستغلل واستخلص المنتجات الناتجة عن النشاط البيولجى ومشتقاتها من المحاليل الملحية الناتجة عن
صناعة الملح البحرى بالبخار الشمسى او الصناعى والستغلل المثل للمحاليل الملحية المتخلفة عن صناعة
الملح التبخيرية وتحويلها الى منتجات ثانوية ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه
مع الجهات التى تباشر اعمال تشابه اعمالها او تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر او الخارج تلتزم الشركه
عند تاسيس او المشاركه فى تاسيس شركه اخرى بالضوابط التى يحددها مجلس اداره الشركه القابضه المعتمده من
الوزير المختص وتتضمن الضوابط ما ورد بالماده  6مكرر من القانون ول يجوز للشركه المساهمه فى انشاء
شركات او المشاركه فيها ال بموافقه الجمعيه العامه للشركه
 - 2تعديل اسم الشركه الي  /كريم فؤاد غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  160168قيدت فى
 2002-06-05برقم ايداع  4189وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه الي /بيع لبنجف وادوات الضاءه
 - 3تعديل السم التجاري ليصبح  /السيد فراج عبد الرحمن محمدين و شركاه شركة سبق قيدها برقم 204918
قيدت فى  2022-02-03برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط
الي  /مخبز نصف الي شامي
 - 4محمد الشحات عبد المنعم عطيه و شريكه ناصرمحمد مصطفي ابو العل شركة سبق قيدها برقم 165913
قيدت فى  2004-07-06برقم ايداع  5669وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط
الستيراد
 - 5تعديل السم التجارى للشركة ليصبح ريهام عادل وشركائها شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع  7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  -1 :تقدسم خدمات الشحن الدولى و النقل الدول  -2/تقديم خدمات اللوجيستيك و الخدمات البحرية
و الملحية  -3/التخليص الجمركي بالمواني و المطارات  -4/الوكالة الملحية و تمثيل اصحاب السفن  -5/تخزين
الحاويات و البضائع في المستودعات و المخازن داخل و خارج المواني و المطارات  -6/الشحن و التفريغ
للحاوياات و البضائع العامة  -7/اعمال الصيانة و الصلح للسفن و الحاويات و الشغال البحرية  -8/تموين السفن
و التوريدات البحرية  -9/النقل البري للحاويات و البضائع العامة  -10/ادارة و استغلل المستودعات و المخازن
 - 6يعدل السم التجاري ليصبح عادل مصطفي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع  7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  -1 :تقدسم خدمات الشحن الدولى و النقل الدول  -2/تقديم خدمات اللوجيستيك و الخدمات البحرية
و الملحية  -3/التخليص الجمركي بالمواني و المطارات  -4/الوكالة الملحية و تمثيل اصحاب السفن  -5/تخزين
الحاويات و البضائع في المستودعات و المخازن داخل و خارج المواني و المطارات  -6/الشحن و التفريغ
للحاوياات و البضائع العامة  -7/اعمال الصيانة و الصلح للسفن و الحاويات و الشغال البحرية  -8/تموين السفن
و التوريدات البحرية  -9/النقل البري للحاويات و البضائع العامة  -10/ادارة و استغلل المستودعات و المخازن
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الكيان القانونى
 - 1ورثه عبد الحميد عثمان صبره وحسن عبد الرحيم محمد واحمد عثمان صبره شركة سبق قيدها برقم
 123020قيدت فى  1988-02-23برقم ايداع  1675وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
شركة تضامن
 - 2الشركه المصريه للخدمات المتخصصه  -قاسم وحيد عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 123677
قيدت فى  1988-04-27برقم ايداع  3717وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح توصية
بسيطة
 - 3تعديل السم التجاري ليصبح  /السيد فراج عبد الرحمن محمدين و شركاه شركة سبق قيدها برقم
 204918قيدت فى  2022-02-03برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
توصية بسيطة
 - 4مكتب الهرام الهندسى للمقاولت  -وليم جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  154424قيدت فى
 2000-06-14برقم ايداع  4984وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 5تعديل السم التجاري ليصبح  /شركة كيرلس مكرم حكيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  157674قيدت
فى  2001-07-21برقم ايداع  5536وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 6تعديل السم التجارى للشركة ليصبح ريهام عادل وشركائها شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع  7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 7يعدل السم التجاري ليصبح عادل مصطفي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  175557قيدت فى
 2007-08-06برقم ايداع  7863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

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

Page 41 of 83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  139391 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1995-12-09برقم ايداع  8650الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه دانيال قلدس عيسى
حزقيال وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  170786 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-05-03برقم ايداع  3401الى تعديل اسم الشركه الى  /علء الدين محمد مسلم
وشريكه محمد حمدى على راشد
 - 3فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  204030 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-11برقم ايداع  2966الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه ورثه ورده ثابت عبده
حموده وعنهم ثابت على محمد ابراهيم حمد وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  160168 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-06-05برقم ايداع  4189الى تعديل اسم الشركه الي  /كريم فؤاد غالى وشركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  204918 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-03برقم ايداع  983الى تعديل السم التجاري ليصبح  /السيد فراج عبد الرحمن
محمدين و شركاه
 - 6فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  157674 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-07-21برقم ايداع  5536الى تعديل السم التجاري ليصبح  /شركة كيرلس مكرم حكيم
و شركاه
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الشخاص
 - 1محمود عجمى محمود مجارم مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ 1957-10-02
برقم ايداع  1859تم التأشير فى تاريخ  1957-10-02بــ  :تعيين الستاذذ  /محمود عجمي محمود مجارم
باداره الفرع الكائن  /شارع شريف  6بدائره قسم العطارين المودع برقم  1859فى  1990/3/14قيد 51866
اعتبارا من 2022/1/2
 - 2جرى زكريا محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ  1960-12-18برقم
ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ  :ماده اولى  :تعديل تشكيل مجلس اداره شركه اسكندريه
للبترول العضاء المعينين ليكون علي النحو التالى  -رئيس مجلس الداره -مساعد رئيس الشركه لشئون النتاج
والتصدير  -مدير عام الخدمات الهندسيه  -مدير عام الشئون الماليه  -مدير عام التقطير  ///تشهد شركه
السكندريه للبترول ان السيد الكيميائى  /جرىء زكريا محمد حسن من ضمن العاملين بالشركه حتي تاريخه
ويشغل وظيفه (مدير عام بالداره العامه للتقطير ومكلف للقيام باعمال وظيفه مدير عام التقطير وعضوا بمجلس
الداره ) ودون ادني مسؤليه او التزام علي الشركه ينشا عن اى تصرف يتم بموجب هذه الشهاده
 - 3اشرف محمد الدمرداش سراج مدير عام المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ 1960-12-18
برقم ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ  :قيام السيد المهندس  /اشرف محمد الدمرداش
سراج مدير عام مساعد بصفة شخصية و مكلف بالقيام باعمال وظيفة مدير عام مساعد صيانة اجهزة التبريد
لتكيف بالدارة العامة لصيانة الجهزة بشركة السكندرية للبترول و تسير اعمال وظيفة مدير عام الخدمات
الهندسية و عضوا بمجلس الدارة ضمن نطاق اشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية بالشركة
 - 4محمد احمد علي محمد الصبروتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ
 1960-12-18برقم ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ  :الساده اعضاء مجلس الداره
المنتخبين بالشركه طبقا للكشوف الوارده من مدريه القوي العامله للدوره () 2026 / 2022
 -1محمداحمد الصبروتي ( عضو مجلس اداره منتخب عمال )  -2سامي سمير كامل السعدنى (عضو مجلس
اداره منتخب فئات )  -3منير شاكر عبدالرحمن السيد ( عضو مجلس اداره منتخب فئات )  -4عبدالعزيز محمد
عبدا ( عضو مجلس اداره منتخب عمال وعضو لجنه نقابيه )
 - 5سامى سمير كامل السعدني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ
 1960-12-18برقم ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ :
 - 6عبد العزيز محمد عبد العزيز عبدا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ
 1960-12-18برقم ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ :
 - 7منير شاكر عبدالرحمن السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ
 1960-12-18برقم ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ :
 - 8نبيل محمود احمد الشال مدير عام المقيد برقم قيد  56526وتم ايداعه بتاريخ  1960-12-18برقم
ايداع  3339تم التأشير فى تاريخ  1965-01-16بــ  :ماده اولى  :نقل السيد  /نبيل محمود احمد الشال -
مدير عام مساعد (بصفه شخصيه )بالداره العامه لمنطقه السكندريه بشرؤكه التعاون للبترول للعمل بشركه
السكندريه للبترول لشغل وظيفه مدير عام مساعد (بصفه شخصيه ) بالداره العامه للشئون الماليه
ماده ثانيه  :ندب السيد  /نبيل محمود احمد الشال مدير عام مساعد ( بصفه شخصيه ) بالداره العامه للشئون
الماليه بشركه السكندريه للبترول لشغل وظيفه مدير عام الشئون الماليه وعضوابمجلس الداره للشركه
 - 9احمد مسعود غانم محمد مسعود مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ
 1969-06-01برقم ايداع  1370تم التأشير فى تاريخ  1969-06-01بــ  :تعيين الستاذ  /احمد مسعود
غانم محمد مسعود باداره الفرع بالعنوان  /شارع بن الوليد رقم  67سيدى بشر -قسم الرمل -المودع برقم 1370
فى  1969/6/1قيد  51866برقم قومى  28901010209431اعتبارا من 2022/1/2
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 - 10محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ رئيس وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :ممثلوا الهيئة المصرية العامة
للبترول م /محمد عبد الحافظ محمد رئيس و عضو منتدب م /محمد عبد ا محمد غراب عضو غير متفرغ م/
اسامة محمد كمال عضو غير متفرغ م /رمزي عطية احمد عاقل عضو متفرغ م /مجدي عبد الفتاح عضو متفرغ
 - 11اسامة محمد كمال عبد الحميد عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ :
 - 12محمد عبد ا محمد عبد المنعم غراب عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ :
 - 13رمزي عطيه احمد عقل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :متفرغ
 - 14مجدي نادي عبدالفتاح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :متفرغ
 - 15محمد بن خليفه بن عبدا الملحم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :ممثل شركه الزيت العربيه
السعوديه ارامكو السعوديه م /محمد خليفه الملحم نائبا لرئيس مجلس الداره للتسويق والعمليات م /مازن الدباغ
عضوا غير متفرغ
 - 16مازن بن محمد الطيب بن محمد حسن الدباغ عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه
بتاريخ  1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ :
 - 17عصام عبد المحسن حمد الداود المرزوق نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم
ايداعه بتاريخ  1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :ممثل الهيئه
العامه للستثمار بدوله الكويت م /عصام عبد المحسن المرزوق نائبا لرئيس مجلس الداره الهندسيه والتخطيط
وتكنولوجيا المعلومات م /نبيل بورسلى عضوا غير متفرغا
 - 18زايد محمد سيف حمد المزروعي عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ :
 - 19نبيل محمد مبارك محمد بورسلى عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ :
 - 20محمد خالد محمد علي الخاطر عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :ممثل قطر للطاقه
 - 21محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :قرر مجلس اداره الشركه بجلسه
الرابعه والخمسين بعد المائتين والمنعقده بتاريخ  2022/3/16مايلى اول  :الحاطه على بتغير اسم (قطر للبترول
) احدى الشركات المؤسسه لسوميد الى (قطر للطاقه )
 - 22محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81930وتم
ايداعه بتاريخ  1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :قرر مجلس
ادارة الشركة بجلسته الثامنة و العشرين بعد المائتين و المنعقدة بتاريخ  17ديسمبر  2017ما يلي  :المووافقة علي
تفويض رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب للشركة ( او من ينيبه ) في اعمال الصرف التية  -1 :اتخاذ
اجراءات التسويات الودية المتعلقة بالحوادث البحرية و غيرها من منازعات الشركة مع الغير و التوقيع علي
التفاقات المبرمة في هذا الشان  -2التنازل و التصالح في القضايا المتعلقة بمنازعات الشركة مع الغير
 - 23علي محمد خليفه علي الظاهري نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81930وتم ايداعه بتاريخ
 1974-03-21برقم ايداع  4107تم التأشير فى تاريخ  1974-03-21بــ  :ممثل شركه الستثمارات
البتروليه الدوليه ايبيك السيد  /علي الظاهري نائبا لرئيس مجلس الداره الماليه والداريه السيد  /زايد محمد
المزروعي عضوا غيرمتفرغ
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 - 24خليل حسين خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ  1955-05-02برقم
ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ  :رفع اسم الشريك المتضامن المتوفي المرحوم  /خليل
حسين خليل الثابت بموجب اعلم وراثه رقم  677لسنه  2022بتاريخ  2022/3/26وراثات سيدى جابر
وانضمام ورثته عن حصته وهم  -1حسين خليل حسين  -2نهى خليل حسين  -3زينب علي ابراهيم في عقد
الشركه كشركاء موصيين
 - 25حسين خليل حسين خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ
 1955-05-02برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ :
 - 26نها خليل حسين خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ 1955-05-02
برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ :
 - 27زينب علي خليل ابراهيم هيكل شريك موصى المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ
 1955-05-02برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ :
 - 28ياسين حسين خليل ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ
 1955-05-02برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ  :تعديل صفه الشريك  /ياسين
حسين خليل في عقد الشركه من شريك موصى الي شريك متضامن  //اتفق جميع الشركاء علي ان يكون
الشريكان المتضامنين والمدير المسؤل هما السيد  /ياسين حسين خليل والسيد  /محمد حسين خليل ولهما حق
الداره والتوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين في بيع و شراء السيارات ولهما حق التصرف بالبيع وكافه
انواع التصرفات دون الرجوع لباقي الشركاء ولهما حق تمثيل الشركه امام الجهات القضائيه و الداريه والبنوك
والمصالح الحكوميه وشركات القطاع العام
 - 29محمد حسين خليل ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  49074وتم ايداعه بتاريخ
 1955-05-02برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  1978-08-03بــ  :تعديل صفه الشريك  /محمد
حسين خليل في عقد الشركه من شريك موصى الي شريك متضامن
 - 30خليل حسين خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ  1981-01-12برقم
ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ  :رفع اسم الشريك المتضامن المتوفي المرحوم  /خليل
حسين خليل الثابت بموجب اعلم وراثه رقم  677لسنه  2022بتاريخ  2022/3/26وراثات سيدى جابر
وانضمام ورثته عن حصته وهم  -1حسين خليل حسين  -2نهى خليل حسين  -3زينب علي ابراهيم في عقد
الشركه كشركاء موصيين
 - 31نها خليل حسين خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ 1981-01-12
برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ :
 - 32زينب علي خليل ابراهيم هيكل شريك موصى المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-12برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ :
 - 33ياسين حسين خليل ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-12برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ  :عديل صفه الشريك  /ياسين حسين
خليل في عقد الشركه من شريك موصى الي شريك متضامن  //اتفق جميع الشركاء علي ان يكون الشريكان
المتضامنين والمدير المسؤل هما السيد  /ياسين حسين خليل والسيد  /محمد حسين خليل ولهما حق الداره والتوقيع
عن الشركه منفردين او مجتمعين في بيع و شراء السيارات ولهما حق التصرف بالبيع وكافه انواع التصرفات
دون الرجوع لباقي الشركاء ولهما حق تمثيل الشركه امام الجهات القضائيه و الداريه والبنوك والمصالح
الحكوميه وشركات القطاع العام والخاص
 - 34حسين خليل حسين خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-12برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ :
 - 35محمد حسين خليل ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  99217وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-12برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  1981-01-12بــ  :تعديل صفه الشريك  /محمد حسين
خليل في عقد الشركه من شريك موصى الي شريك متضامن
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 - 36حسام شوقى محمد خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112480وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-01برقم ايداع  7738تم التأشير فى تاريخ  1984-11-01بــ  :تعديل تكليف السيد المهندس /
حسام شوقى محمد خليل  -مدير عام ( بصفه شخصيه ) بالداره العامه للورش والخدمات الهندسيه بشركه
العامريه لتكرير البترول  -من القيام باعمال وظيفه مدير عام الورش والخدمات الهندسيه وعضوا بمجلس الداره
ضمن نطاق اشراف مساعد رئيس الشركه للشئون الهندسيه بالشركه  -ليصبح مكلفا للقيام باعمال وظيفه رئيس
مجلس اداره الشركه
 - 37اشرف حسنى محمد خميس مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ 1990-03-14
برقم ايداع  1917تم التأشير فى تاريخ  1990-03-14بــ  :تعين الستاذ  /اشرف حسنى محمد خميس باداره
الفرع المودع برقم  1917فى  1990/3/14قيد  51866برقم قومى  26309230200636اعتبارا من
2022/1/2
 - 38اشرف حسنى محمد خميس مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ 1990-03-14
برقم ايداع  1917تم التأشير فى تاريخ  1990-03-14بــ  :تعين الستاذ  /اشرف حسنى محمد خميس باداره
الفرع المودع برقم  1917فى  1990/3/14قيد  51866برقم قومى  26309230200636اعتبارا من
2022/1/2
 - 39سمير حليم عبدالنور تاوضروس مدير و شريك المقيد برقم قيد  79848وتم ايداعه بتاريخ
 1973-12-29برقم ايداع  5255تم التأشير فى تاريخ  1992-11-08بــ  :تخارج كل من السيده  /فوزيه
عجبان مليك و السيد /سمير حليم عبدالنوتاوضروس من الشركه واصبحت منشاه فرديه
 - 40يسري عبدالرحمن محمد جويد مفوض المقيد برقم قيد  31146وتم ايداعه بتاريخ 1946-02-02
برقم ايداع  403تم التأشير فى تاريخ  1992-12-05بــ  :تجديد تعيين السيد المهندس  /يسري عبدالرحمن
محمد جويد مفوضا علي الشركه المصريه للنشا والخميره والمنظفات اعتبارا من  2022/3/6لمده ثلثه اشهر
ولحين صدور قرارات اخري
 - 41نرمين ادوارد انيس جبرائيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :مع البقاء على الحق الصيل
لرئيس مجلس الداره وكذلك العضو المنتدب فى التوقيع عن الشركه امام البنوك منفردين وقد تم تفويض المدير
المالى للشركه الستاذ  /امير جوزيف اسكندر سعد فى التوقيع عن الشركه امام البنوك منفردا ايضا
 - 42عادل خليل بشاره رابعه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :الستاذ  /عادل خليل بشاره
رابعه  -عضو مجلس الداره  -غير تنفيذى
 - 43بدير منير قلدس ابادير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :الستاذ  /بدير منير قلدس ابادير
 عضو مجلس الداره  -غير تنفيذى  -مستقل من ذوى الخبره - 44ريتا ابراهيم خليل بدوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :الساذه  /ريتا ابراهيم خليل
بدوى  -عضو مجلس الداره  -غير تنفيذى
 - 45ياسمين ادوارد انيس جبرائيل عضو منتدب المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :المهندسه  /ياسمين ادوارد انيس
جبرائيل  -العضو المنتدب  -تنفيذى  -الممثل القانونى للشركه
 - 46فتح ا محمد ابوحمص عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136103وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-11برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  1994-04-11بــ  :الستاذ  /فتح ا محمد ابوحمص
 عضو مجلس الداره  -غير تنفيذى  -مستقل من ذوى الخبره - 47محمد جابر احمد وهبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136291وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-01برقم ايداع  3564تم التأشير فى تاريخ  1994-06-01بــ  :عضو مجلس الداره المستقل (
غير تنفيذى ) من ذوى الخبره ///قررت الجمعيه العامه العاديه بالجماع قبول استقاله السيد  /تامر جمال سعيد
رمضان وتعين السيد  /محمد جابر احمد وهبه عضو مجلس الداره مستقل غير تنفيذى من ذوى الخبره
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 - 48ايمن علي عبد الرزاق محمد سليم عضو منتدب المقيد برقم قيد  136291وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-01برقم ايداع  3564تم التأشير فى تاريخ  1994-06-01بــ  :عضو مجلس الداره المنتدب (
تنفيذى )
 - 49عبير امين مصطفي يحي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136291وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-01برقم ايداع  3564تم التأشير فى تاريخ  1994-06-01بــ  :غير تنفيذى
 - 50مصطفي امين مصطفي يحي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136291وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-01برقم ايداع  3564تم التأشير فى تاريخ  1994-06-01بــ  :غيرتنفيذى  /////////وذلك بنفس
صلحيات مجلس الداره السابقه
 - 51جورج عزيز تادرس مينا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  118879وتم ايداعه
بتاريخ  1987-01-10برقم ايداع  304تم التأشير فى تاريخ  1998-02-08بــ  :الموافقه بالجماع على
تحديد صلحيات اعضاء مجلس اداره الشركه لتصبح على النحو التالى  /السيد  :جورج عزيز تادرس مينا (
رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ) له حق الداره والتوقيع امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وحق
بيع وشراء اصول الشركه والسيارات وله حق كفاله الغير والشركات امام البنوك منفردا  ,اما حق القتراض
والرهن من البنوك والتسهيلت البنكيه يكون للسيد  /جورج عزيز تادرس مينا ( رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب ) والسيد  /جان بيير جان يوسف توتونجى ( عضو مجلس الداره والعضو المنتدب )( مجتمعين ) او كل
من السيد  /جونى جورج عزيز تادرس ( عضو مجلس الداره والعضو المنتدب ) والسيد  /جان بيير جان يوسف
توتونجى ( عضو مجلس الداره والعضو المنتدب ) ( مجتمعين ) اما حق التوقيع على الشيكات فيكون لكل من
السيد  /جورج عزيز تادرس مينا ( رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ) والسيد  /جان بيير جان يوسف
توتونجى ( عضو مجلس الداره والعضو المنتدب ) والسيد  /جونى جورج عزيز تادرس ( عضو مجلس الداره
والعضو المنتدب ) ( منفردين )
 - 52سلوى السيد محمد فؤاد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148760وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  9229تم التأشير فى تاريخ  1998-11-25بــ  :اجتمع اعضاء مجلس الداره
وقرر المجلس بالموافقه بقيام المهندسه  /سلوى السيد محمد فؤاد بصفتها رئيس مجلس الداره بعمل توكيل قضائى
لحد الساده المحامين وذلك لتمثيل الجمعيه امام الجهات القضائيه وكافه الجهات الحكوميه والجهات الرسميه
الخرى
 - 76احمد عثمان صبره شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ 1988-02-23
برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ  :رفع اسم الشريك المتضامن  /احمد عثمان صبره
من الشركة للوفاة
 - 77حسام الدين احمد عثمان صبره عبد المولى شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه
بتاريخ  1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 78احلم احمد عثمان صبره شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 79عزه احمد عثمان صبره عبد المول شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 80ايهاب احمد عثمان صبره شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ  :رفع اسم الشريك المتضامن /
حسن عبد الرحيم محمد من الشركة للوفاة
 - 81حنان حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 82سميرة حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
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 - 53سلوى السيد محمد فؤاد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148760وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  9229تم التأشير فى تاريخ  1998-11-25بــ  :تم مناقشه تشكيل هيئه المكتب
لمجلس الداره واتفق اعضاء مجلس الداره بالجماع على تشكيل هيئه المكتب كالتالى  :السيده المهندسه  /سلوى
السيد محمد فؤاد رئيس مجلس الداره والسيد المهندس /محمد ابراهيم حسيب جنينه عضو مجلس الداره والسيد
الستاذ  /محمد صابر حسن عبدالرحيم سكرتير مجلس الداره والستاذ  /خميس عبدالحميد شامخ ابو خزيم عضو
مجلس الداره كما قرر مجلس اداره الجمعيه بالجماع ان يتولى السيد المهندس  /محمد ابراهيم حسيب جنينه (
عضو مجلس الداره ) اعمال المشرف المالى للجمعيه (امين الصندوق ) وبالنسبه للبند الثانى  :اختيار من لهم حق
التوقيع على الشيكات لدى البنوك السيده المهندسه  /سلوى السيد محمد فؤاد ( توقيع اول اساسى ) والسيد الستاذ /
خميس عبدالحميد شامخ ابو خزيم (توقيع اول احتياطى ) والسيد المهندس /محمد ابراهيم حسيب جنينه (توقيع ثانى
اساسى ) والسيد الستاذ /محمد صابر حسن عبدالرحيم (توقيع ثانى احتياطى ) علما بان هذا التشكيل لحين
استكمال اعضاء مجلس الداره فى اقرب جمعيه عموميه تنعقد
 - 54خميس عبدالحميد شامخ ابوخزيم سكرتير الجمعيه المقيد برقم قيد  148760وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  9229تم التأشير فى تاريخ  1998-11-25بــ :
 - 55محمد صابر حسن عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148760وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  9229تم التأشير فى تاريخ  1998-11-25بــ :
 - 56اسلم محمد السيد بدر مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ  2000-01-18برقم
ايداع  305تم التأشير فى تاريخ  2000-01-18بــ  :تعيين الستاذ /اسلم محمد السيد بدر باداره الفرع الكائن
بالعنوان  /نادي القضاه شارع مصطفي كامل  -قسم الرمل المودع برقم  305في  2000/1/18قيد 51866
اعتبارا 2022/1/2
 - 57محمد ياسر محمد لطفي فؤاد سلطان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142326وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-18برقم ايداع  10634تم التأشير فى تاريخ  2000-01-26بــ  :السيد المحاسب  /محمد ياسر
محمد لطفى فؤاد سلطان ( عضو مجلس الداره ) ممثل لشركه السكندريه لتداول الحاويات والبضائع
 - 58إبراهيم محمد محمود البربري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142326وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-18برقم ايداع  10634تم التأشير فى تاريخ  2000-01-26بــ  :السيد المحاسب  /ابراهيم محمد
محمود البربرى ( عضو مجلس الداره ) ممثل للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى
 - 59ليلي ابراهيم سعد المسيري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142326وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-18برقم ايداع  10634تم التأشير فى تاريخ  2000-01-26بــ  :السيده الدكتوره  /ليلى ابراهيم
سعد المسيرى ( عضو مجلس الداره ) ممثل عن القطاع الخاص
 - 60تيمور احمد محمد معوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  142326وتم ايداعه
بتاريخ  1996-12-18برقم ايداع  10634تم التأشير فى تاريخ  2000-01-26بــ  :السيد الربان  /تيمور
احمد محمد معوض ( رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب) ممثل للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى
 - 61وليم جوده شحاته شريك متضامن المقيد برقم قيد  154424وتم ايداعه بتاريخ 2000-06-14
برقم ايداع  4984تم التأشير فى تاريخ  2000-06-14بــ  :رفم اسم الشريك  /وليم جوده شحاته للوفاه و
انضمام الورثة
 - 62نيفين يعقوب بهنام كراس مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  154424وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-14برقم ايداع  4984تم التأشير فى تاريخ  2000-06-14بــ  :انضام الشريك المتضامن /
نيفين يعقوب بهنام كراس  /تعديل حق الدارة و التوقيع ليكون للطرفين سواء مجتمعين او منفردين وكذا التمثيل
امام البنوك
 - 63محمد عبدالحكم عبده يوسف رئيس وعضو منتدب المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ  :يشكل مجلس ادارة الشركة
السكندرية لتوزيع الكهرباء لمدة ثلث سنوات علي النحو  -1مهندس  /محمد عبد الحكم عبده يوسف رئيسا و
عضوا منتدبا  -2-مهندسة  /شيرين فؤاد محمود السنديوني عضوا -3 -مهندس  /السعيد زين العابدين عبد
الرحمن عضوا  -4 -مهندس  /احمد محمود عبد الصمد نصر عضوا  -5-محاسب  /علء محمد عوض نعيم
عضوا  -6-محاسب  /عبد البصير رشاد علي شملة عضوا  -7-الستاذ  /عبد الدايم فتحي عبد الدايم عضوا -8-
السيد  /بشير سعد موسي حامد عضوا ممثل عن العاملين
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 - 64السعيد زين العابدين عبد الرحمن المصري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه
بتاريخ  2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 65شيرين فؤاد محمود السنديونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 66احمد محمد عبد الصمد نصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 67عبد الدايم فتحي عبد الدايم حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 68عبد البصير رشاد علي شعلة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 69علء محمد عوض نعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-22برقم ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ :
 - 70بشير سعد موسي حامد ممثل المقيد برقم قيد  158045وتم ايداعه بتاريخ  2001-08-22برقم
ايداع  6741تم التأشير فى تاريخ  2001-08-22بــ  :عضو ممثل عن العاملين
 - 71محمد السعيد حسن حسنين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106281وتم ايداعه بتاريخ
 1982-12-19برقم ايداع  9209تم التأشير فى تاريخ  2003-09-20بــ  :فقد اجمع العضاء على تعيين
السيد الستاذ  /محمد السعيد حسن حسنين رئيسا لمجلس الداره والعضو المنتدب عن دوره  2022/2/5حتى
( 2025/2/4ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين )
 - 72كمال محمد كمال محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106281وتم ايداعه بتاريخ
 1982-12-19برقم ايداع  9209تم التأشير فى تاريخ  2003-09-20بــ  ( :عضو مجلس الداره عن اتحاد
المساهمين)
 - 73صبرى حامد محمد يوسف عماره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106281وتم ايداعه بتاريخ
 1982-12-19برقم ايداع  9209تم التأشير فى تاريخ  2003-09-20بــ ( :عضو مجلس ادراه عن اتحاد
المساهمين)
 - 74احمد ناصر حسن خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106281وتم ايداعه بتاريخ
 1982-12-19برقم ايداع  9209تم التأشير فى تاريخ  2003-09-20بــ ( :عضو مجلس اداره عن اتحاد
المساهمين )
 - 75عبد العزيز نور الدين عبدالعزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106281وتم ايداعه بتاريخ
 1982-12-19برقم ايداع  9209تم التأشير فى تاريخ  2003-09-20بــ  ( :عضو مجلس اداره عن اتحاد
المساهمين)
 - 83حنان حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ  :حق الدارة و التوقيع عن
الشركة محمولة لكل من السيد  /ايهاب احمد عثمان صبره و السيد  /احمد عبد الحميد عثمان صبره و السيدة /
حنان حسن عبد الرحيم محمد مجتمعين او منفردين و لهم حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير
الحكومية و مكاتب التموين و امام كل الجهات الحكومية التى تخص هذا النشاط
 - 84عزه حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 85محمد حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 86بدرية حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 87دعاء حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 88حسام حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
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 - 89احمد حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 90محمود حسن عبد الرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 91سمية احمد عثمان صبرة شريك متضامن المقيد برقم قيد  123020وتم ايداعه بتاريخ
 1988-02-23برقم ايداع  1675تم التأشير فى تاريخ  2003-09-28بــ :
 - 92احمد عبد المولى عثمان بكر على شريك متضامن المقيد برقم قيد  167034وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-20برقم ايداع  10196تم التأشير فى تاريخ  2004-12-20بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح الشريك المتضامن  /احمد عبدالمولى عثمان حق القتراض والرهن وصرف الشيكات وتحصيلها من
البنوك واصدار الشيكات والتسهيلت الئتمانيه واليداع والسحب منفردا
 - 93خالد سعد عبد الله احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  179415وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-25برقم ايداع  8036تم التأشير فى تاريخ  2008-08-25بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح للشركاء المتضامنين  /خالد سعد عبدالله احمد  -واحمد سعد عبدالله احمد  -ومحمد سعد عبدالله احمد
وذلك مجتمعين او منفردين امام كافه الجهات الحكوميه الرسميه ولهم حق التوقيع امام كافه البنوك اما اعمال
التصرف التى تمس اصول الشركه من بيع وشراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى فل تنفذ ال بتوقيع جميع
الشركاء
 - 94ريهام سامى ناجى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ 2008-11-25
برقم ايداع  10674تم التأشير فى تاريخ  2008-11-25بــ  :عيين الستاذه /ريهام سامي ناجي محمد محمد
فايد باداره الفرع بالعنوان 568طريق الحريه الدور الرضى  --جليم  -قسم الرمل المودع برقم  10674في
 2008/11/25قيد تابع  51866اعتبارا من 2022/1/2
 - 95ريهام سامى ناجى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  51866وتم ايداعه بتاريخ 2008-11-25
برقم ايداع  10674تم التأشير فى تاريخ  2008-11-25بــ  :عيين الستاذه /ريهام سامي ناجي محمد محمد
فايد باداره الفرع بالعنوان 568طريق الحريه الدور الرضى  --جليم  -قسم الرمل المودع برقم  10674في
 2008/11/25قيد تابع  51866اعتبارا من 2022/1/2
 - 96هشام محمد بكر عبد الرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  186127وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-26برقم ايداع  8779تم التأشير فى تاريخ  2010-09-26بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
لتكون للطرفين  /هشام محمد بكر عبدالرحمن وحسن محمد بكر عبدالرحمن مجتمعين او منفردين
 - 97محمد اسماعيل محمد اسماعيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  139988وتم ايداعه بتاريخ
 1996-03-13برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2010-10-04بــ  :انضمام شريك متضامن الى
الشركه
 - 98محمد مصطفى محمد فوزى نصوح شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام  /محمد مصطفي محمد
كشريك متضامن  ///تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح  /1:السيد محمد مصطفي فوزي نصوح ( منفردا ) هو
المدير العام للشركة و يمثل الشركة في علقتها مه الغير وله اوسع السلطات في ادارة الشركة و التعامل باسمها و
ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و الخاص و التامينات الجتماعية و
مكاتب العمل و الضرائي و المحاكم بكافة انواعها و درجاتها و له الحق في تمثيل الشركة امام جميع البنوك في
فتح الحسابات و العتمادات و طلب القروض و التحويلت الداخلية و الخارجية باسم الشركة و له الحق في تمثيل
اشركة امام المرور و الشهر العقاري و التخليص الجمركي امام الجمارك و المواني و المطارات و ابرام جميع
العقود و التفاقات التي تعد الشركة طرفا فيها سواء محليا او خارجيا و له حق تعيين و ترقية و ايقاف و فصل
العاملين بالشركة و كافة السلطات الخري للزمة لدارة الشئون اليومية للشركة و له حق تفويض او توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر  -2/السيد  /محمد مصطفي محمد فوزي نصوح مدير الشركة مديرا مسئول عن التخليص
الجمركي امام كافة المواني و مصلحة الجمارك و كافة الهيئات الحكومية و غير الحكومية  -3/يحق للسيدة  /ريهام
عادل احمد محمد مصطفي منفردة او مجتمعة مع السيد /ياسين محمد مصطفي فوزي القيام بالتي  :تمثيل الشركة
امام جميع مكاتب التامينات الجتماعية و مكاتب العمل  /تمثيل الشركة امام جميع البنوك في فتح الحسابات و
العتمادات و طلب القروض و التحويلت الداخلية و الخارجية باسم الشركة
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 - 99محمد مصطفى محمد فوزى نصوح شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام  /محمد مصطفي محمد
كشريك متضامن  ///تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح  /1:السيد محمد مصطفي فوزي نصوح ( منفردا ) هو
المدير العام للشركة و يمثل الشركة في علقتها مه الغير وله اوسع السلطات في ادارة الشركة و التعامل باسمها و
ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و الخاص و التامينات الجتماعية و
مكاتب العمل و الضرائي و المحاكم بكافة انواعها و درجاتها و له الحق في تمثيل الشركة امام جميع البنوك في
فتح الحسابات و العتمادات و طلب القروض و التحويلت الداخلية و الخارجية باسم الشركة و له الحق في تمثيل
اشركة امام المرور و الشهر العقاري و التخليص الجمركي امام الجمارك و المواني و المطارات و ابرام جميع
العقود و التفاقات التي تعد الشركة طرفا فيها سواء محليا او خارجيا و له حق تعيين و ترقية و ايقاف و فصل
العاملين بالشركة و كافة السلطات الخري للزمة لدارة الشئون اليومية للشركة و له حق تفويض او توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر  -2/السيد  /محمد مصطفي محمد فوزي نصوح مدير الشركة مديرا مسئول عن التخليص
الجمركي امام كافة المواني و مصلحة الجمارك و كافة الهيئات الحكومية و غير الحكومية  -3/يحق للسيدة  /ريهام
عادل احمد محمد مصطفي منفردة او مجتمعة مع السيد /ياسين محمد مصطفي فوزي القيام بالتي  :تمثيل الشركة
امام جميع مكاتب التامينات الجتماعية و مكاتب العمل  /تمثيل الشركة امام جميع البنوك في فتح الحسابات و
العتمادات و طلب القروض و التحويلت الداخلية و الخارجية باسم الشركة
 - 100ياسين محمد مصطفي محمد فوزي شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /ياسين محمد
مصطفي فوزي نصوح
 - 101ياسين محمد مصطفي محمد فوزي شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /ياسين محمد
مصطفي فوزي نصوح
 - 102حسين محمد مصطفي فوزي شريك موصى المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /حسين محمد
مصطفي كشريك موصي
 - 103حسين محمد مصطفي فوزي شريك موصى المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /حسين محمد
مصطفي كشريك موصي
 - 104عمرو عادل احمد محمد مصطفي شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج شريك عمرو عادل احمد
محمد مصطفي
 - 105عمرو عادل احمد محمد مصطفي شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج شريك عمرو عادل احمد
محمد مصطفي
 - 106اميمة محمد عبد الحكيم حرب شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج شريك متضامن اميمة
محمد عبد الحكيم
 - 107اميمة محمد عبد الحكيم حرب شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج شريك متضامن اميمة
محمد عبد الحكيم
 - 108سهير نصرا داود شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج الشريك سهير نصر ا
داوود
 - 109سهير نصرا داود شريك متضامن المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :تخارج الشريك سهير نصر ا
داوود
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 - 110حمزة محمد مصطفي محمد فوزي تحميل المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /حمزة محمد
مصطفي محمد فوزي كشريك موصي
 - 111حمزة محمد مصطفي محمد فوزي تحميل المقيد برقم قيد  175557وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  7863تم التأشير فى تاريخ  2015-01-19بــ  :انضمام الشريك  /حمزة محمد
مصطفي محمد فوزي كشريك موصي
 - 112ساندرا كمال الدين محمد سعيد مصطفي شريك متضامن المقيد برقم قيد  196410وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-10برقم ايداع  2307تم التأشير فى تاريخ  2016-03-10بــ  :تعديل حق الدارة و
التوقيع عن الشركة للشريك المتضامن و لها حق الدارة و التوقيع عن الشركة بمفردها و لها حق التعامل مع
البنوك و في فتح الحسابات علي القروض و الرهن من البنوك منفرده و لها ان تنيب او توكل غيرها في كل او
بعض الختصاصات
 - 113محمد صلح احمد محمد سلمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  205261وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-13برقم ايداع  3160تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :انضمام الشريك المتضامن الي
الشركه  /انضمام شريكين موصيين مذكورين بالعقد  /حق الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او
منفردين وكذلك حق البيع والقتراض او الرهن وكفاله الغير للطرفين المتضامنين مجتمعين وكذا التعامل مع
البنوك كلها للطرفين مجتمعين
 - 114محمد مصطفى عبد ا مصطفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  205261وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-13برقم ايداع  3160تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :خروج الشريك المتضامن من
الشركه  /خروج شريك موصي مذكور بالعقد
 - 115جورج ينى جورج سيوكاس شريك متضامن المقيد برقم قيد  135562وتم ايداعه بتاريخ
 1994-01-01برقم ايداع  36تم التأشير فى تاريخ  2019-06-02بــ  :تعديل صفه الشريك الموصي الي
متضامن تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح حق الداره والتوقيع عن الشركه كل من السيد  /ينى جورج جان
سيوكاس (الشريك المتضامن ) والسيد  /جورج ينى جورج سيوكاس مجتمعين او منفردين ولهما حق ابرام
التعاقدات باسم الشركه وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات الحكوميه والهيئات العامه والقضاء
والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحه الضرائب والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وادرات
المرور والكهرباء والحياء وفى استصدار كافه التراخيص للتشغيل وكذلك لهما فى هذا واسع السلطات التى تشمل
دون حصر  -حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وحق الشراء والبيع باسم الشركه ولحسابها  ,وابرام العقود
المختلفه المتصله بنشاط الشركه  ,ولهما حق السحب واليداع بالبنوك والقتراض باسم الشركه من البنوك او
الفراد والرهن وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام المحاكم وكافه الجهات الحكوميه والهيئات العامه وتوكيل
المحامين والمحاسبين ولهما واسع السلطات فى ذلك ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين
او منفردين
 - 116علء محمد محمد عبد الشافى شريك متضامن المقيد برقم قيد  180203وتم ايداعه بتاريخ
 2008-11-24برقم ايداع  10616تم التأشير فى تاريخ  2020-04-21بــ  :انضمام السيد  /علء محمد
محمد عبد الشافى كشريك متضامن
 - 117عمرو محمد محمد عبد الشافى شريك متضامن المقيد برقم قيد  180203وتم ايداعه بتاريخ
 2008-11-24برقم ايداع  10616تم التأشير فى تاريخ  2020-04-21بــ  :انضمام السيد  /عمرو محمد
محمد عبد الشافى كشريك متضامن
 - 118احمد توفيق احمد عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  155677وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-06برقم ايداع  9156تم التأشير فى تاريخ  2020-05-18بــ  :تخارج الشريك المتضامن  /احمد
توفيق احمد عثمان للوفاة
 - 119محمد احمد توفيق احمد عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  155677وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-06برقم ايداع  9156تم التأشير فى تاريخ  2020-05-18بــ :
 - 120إبراهيم السيد محمد بدوي مدير ادارى المقيد برقم قيد  204463وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-09برقم ايداع  7030تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ  :تعيين السيد الستاذ /ابراهيم
السيد محمد بدوى مديرا اداريا وفنيا للشركه وهو مسؤل عن اداره المطاعم ومراقبه الجوده
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 - 121هانم عبد الرحمن سباق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  61792وتم ايداعه بتاريخ
 1964-01-06برقم ايداع  65تم التأشير فى تاريخ  2021-10-10بــ  :قبول تعيين السيده الدكتوره /هانم
عبدالرحمن سباق عبدالرحمن لتمثيل المال العام عن الشركه القابضه للصناعات الكيماويه بمجلس الداره بدل من
الستاذه  /مروه مصطفى كامل محمد العزب العيوطى المقبول استقالتها
 - 122طارق احمد يوسف عبدالقادر شريك متضامن المقيد برقم قيد  204867وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-18برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :انضمام طارق احمد يوسف عبد
القادر كشريك متضامن /تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح حق ادارة الشركة و التوقيع عنها للشركاء
المتضامنين السيد  /طارق احمد يوسف عبد القادر و السيد  /ايمن احمد يوسف عبد القادر و السيد  /محمد سعد
الدين علي حسن مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع امام كافة البنوك باسم
الشركة و فتح الحسابات باسم الشركة و السحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و لهم حق التوقيع علي التعاقدات
امام كافة الجهات و المؤسسات و الفراد و لهم مجتمعين فقط حق القتراض و الرهن العيني و التبعي و بيع
اصول الشركة و لهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما سبق
 - 123سمير نصر عبد ا نصر خلف شريك متضامن المقيد برقم قيد  204867وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-18برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :انضمام سمير نصر عبد ا نصر
خلف كشريك موصي
 - 124ابتهال سمير سعيد محمد ابو السعود شريك متضامن المقيد برقم قيد  204867وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-18برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :انضمام ابتهال سمير سعيد محمد
ابو السعود كشريك متضامن
 - 125محمد سعد الدين علي حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  204867وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-18برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :تعديل صفة الشريك الموصي /
محمد سعد الدين علي حسن الي شريك متضامن
 - 126يسرا محمود طه حسين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204867وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-18برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :خروج شريك متضامن  /يسرا
محمود طه حسين علي من الشركة
 - 127قلدس عيسى حزقيال شريك متضامن المقيد برقم قيد  139391وتم ايداعه بتاريخ
 1995-12-09برقم ايداع  8650تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :رفع اسم الشريك  /قلدس عيسى
حزقيال للوفاه وتخارج جميع ورثته
 - 128محمد حمدى على راشد شريك متضامن المقيد برقم قيد  170786وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-03برقم ايداع  3401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :دخول الشريك /محمد حمدى
على راشد -شريك متضامن بالشركه و خروج الشريك  /محمود احمد محمود هديه من الشركه
 - 129علء الدين محمد مسلم عبد الرحمن شريك متضامن المقيد برقم قيد  170786وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-03برقم ايداع  3401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع /
علء الدين محمد مسلم عبدالرحمن وله وحده حق الداره والتوقيع وله الحق فى التصرفات الخاصه بالشركه من
حق البيع او الرهن او القتراض وفتح الحسابات البنكيه والسحب واليداع وغلقها وكذا التعامل والتوقيع مع جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع امام الشهر العقارى وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر
 - 130السيد محمد ابراهيم حمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  204030وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  2966تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :تخارج الشريك المتضامن السيد
 /السيد محمد ابراهيم حمد
 - 131ثابت على محمد ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  204030وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  2966تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :تعديل صفه الشريك الموصى /
ثابت على محمد ابراهيم حمد لشريك متضامن لبلوغه سن الرشد ويكون له حق الداره والتوقيع بمفرده وله حق
التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والمرور والتامينات والضرائب والسجل التجارى والمؤسسه
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 - 132كريم فؤاد غالي محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  160168وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-05برقم ايداع  4189تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :انضمام الشريك المتضامن /
كريم فؤاد غالى محمد الى الشركه  //تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح للطرف الول والثاني ( كريم فؤاد غالى
محمد & سعيد عبداللطيف عبدالسميع ) مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات والصلحيات لتحقيق غرض
الشركه
 - 133هاشم محمود هاشم سليمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  160168وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-05برقم ايداع  4189تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تخارج كل من هاشم محمود
هاشم سيمان وجابر محمود هاشم سليمان ومحمد محمود هاشم سليمان من الشركه  //رفع اسم الشريكه  /انيسه
محمد السيد بيومي من الشركه للوفاه
 - 134ناديه فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك نادية فراج
عبد الرحمن محمدين ليصبح شريك موصي
 - 135احمد فراج عبد الرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك احمد فراج
عبد الرحمن محمدين ليصبح شريك موصي
 - 136محمد فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك محمد فراج
عبد الرحمن محمدين ليصبح شريك موصي
 - 137حنان فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك حنان فراج
عبد الرحمن ليصبح شريك موصي
 - 138رضا فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك رضا فراج
عبد الرحمن ليصبح شريك موصي
 - 139فاطمه فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك فاطمة فراج
عبد الرحمن ليصبح شريك موصي
 - 140الشيماء فراج عبدالرحمن محمدين شريك متضامن المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك الشيماء فراج
عبد الرحمن ليصبح شسريك موصي
 - 141السيد فراج عبدالرحمن محمدين مدير و شريك المقيد برقم قيد  204918وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-03برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل حق الدارة و التوقيسع
للطرف الثالث وهو  /السيد فراج عبد الرحمن محمدين حق الدارة و التوقيع و تمثيل الشركة اما جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية بمفرده بشرط ان تكون ضمن اغراض الشركة و لصالح نشاطها
 - 142سامية حلمي بشاي عطية شريك متضامن المقيد برقم قيد  157674وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-21برقم ايداع  5536تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :انضمام السيدة  /سامية حلمي
بشاي عطية كشريكة متضامنة
 - 143ريهام مكرم حكيم بشاي عطية شريك متضامن المقيد برقم قيد  157674وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-21برقم ايداع  5536تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل صفة ريهام مكرم حكيم
الي شريك متضامن  //حق الدارة و التوقيع عن الشركة موكوله للطراف الثلثة مجتمعين او منفردين و لهما
كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان يكون العمال صادرة منها بعنوان الشركة و ضمن اغراضها
 - 144كيرلس مكرم حكيم بشاي عطية شريك متضامن المقيد برقم قيد  157674وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-21برقم ايداع  5536تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل صفة كيرلس مكرم حكيم
بشاي كشريك متضامن
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 - 145مكرم حكيم بشاى عطية شريك متضامن المقيد برقم قيد  157674وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-21برقم ايداع  5536تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تخارج الشريك مكرم حكيم بشاي
عطية للوفاه
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تجديد افراد
 - 1حسن محمد ابراهيم راجح تاجر فرد سبق قيده برقم  96983 :قيدت فى  1980-05-17برقم ايداع
 3770وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 2محمود حمزه احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  111798 :قيدت فى  1984-08-06برقم ايداع
 5555وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-05
 - 3فريد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  141964 :قيدت فى  1996-11-13برقم ايداع
 9338وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 4احمد خليفه يوسف حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  143995 :قيدت فى  1997-06-24برقم ايداع
 5116وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 5احمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  149224 :قيدت فى  1998-11-28برقم ايداع
 10744وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-27
 - 6حسن عبد الوهاب حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  158460 :قيدت فى  2001-10-07برقم
ايداع  9188وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-06
 - 7ناصر عبد المالك عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170417 :قيدت فى  2006-03-20برقم
ايداع  2099وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-19
 - 8ناصر عبدالمالك عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170417 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  5725وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 9محمد ابو الفضل ابراهيم(ابو الفضل) تاجر فرد سبق قيده برقم  174713 :قيدت فى 2007-05-22
برقم ايداع  5253وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 10عصام محمد طلعت حافظ محمد الجندي -الجندي لتأجير السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم 180633 :
قيدت فى  2009-01-15برقم ايداع  442وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-01-14
 - 11احمد سمير على محمد احمد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  188499 :قيدت فى 2011-12-08
برقم ايداع  8867وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07
 - 12معتمد عبدالمبدى فهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  197869 :قيدت فى  2017-02-05برقم
ايداع  1050وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 13محمد عبد الله عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198273 :قيدت فى 2017-04-23
برقم ايداع  3876وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 14محمد سيد جاد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198579 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 5571وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 15عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم ابو حادى تاجر فرد سبق قيده برقم  118644 :قيدت فى
 1986-12-18برقم ايداع  9773وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-17
 - 16محسن توفيق رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  121852 :قيدت فى  1998-05-14برقم ايداع
 4143وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-13
 - 17محسن توفيق رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  121852 :قيدت فى  1987-11-03برقم ايداع
 9042وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-02
 - 18هيبه عبد الفتاح عبد الرازق يحيي تاجر فرد سبق قيده برقم  168138 :قيدت فى 2005-05-09
برقم ايداع  3614وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-08
 - 19اشرف الغريب حجازى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  170846 :قيدت فى  2006-05-09برقم
ايداع  3631وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 20محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  172498 :قيدت فى  2006-10-16برقم ايداع
 9044وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
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 - 21مكتب وليد لعموم الستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  172711 :قيدت فى 2006-11-14
برقم ايداع  9878وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 22السيد محمد محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  181605 :قيدت فى  2009-04-22برقم
ايداع  4259وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-21
 - 23سعيد عثمان بيومى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  188345 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع
 8099وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 24حسن عبد الرازق عبد الرحمن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  189445 :قيدت فى 2012-05-02
برقم ايداع  3889وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 25محمد ابراهيم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  193542 :قيدت فى  2014-06-09برقم ايداع
 4704وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-08
 - 26محمود محمد حامد مصطفى  -مصطفى للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  196602 :قيدت
فى  2016-04-20برقم ايداع  3735وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-19
 - 27جمال عوض معوض عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  197247 :قيدت فى  2016-08-31برقم
ايداع  7699وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 28عفاف على محمد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  198297 :قيدت فى  2017-04-27برقم
ايداع  4032وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 29محمود محمد ابراهيم قمح تاجر فرد سبق قيده برقم  198574 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 5555وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 30عبد الناصر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111962 :قيدت فى  1984-08-28برقم ايداع
 6097وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-27
 - 31طارق السيد حماده الحمدونى تاجر فرد سبق قيده برقم  142231 :قيدت فى  1996-12-08برقم
ايداع  10277وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07
 - 32اشرف محمد سيد الطحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  143050 :قيدت فى  1997-03-13برقم
ايداع  2020وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 33حمدى احمد حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  171934 :قيدت فى  2006-08-10برقم ايداع
 7100وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 34يصحح الى رامى رمضان محمود محمد العجيزى تاجر فرد سبق قيده برقم  173924 :قيدت فى
 2007-03-15برقم ايداع  2722وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-14
 - 35سامي عبد العال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  189434 :قيدت فى  2012-05-02برقم
ايداع  3829وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 36عبد ا حافظ عبد ا جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  189636 :قيدت فى  2012-05-31برقم
ايداع  4749وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 37علء الدين محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  192791 :قيدت فى  2014-01-19برقم
ايداع  358وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-18
 - 38البهنساوي للوازم التند  -خالد السيد محمد البهنساوي تاجر فرد سبق قيده برقم  197564 :قيدت فى
 2016-11-13برقم ايداع  9929وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-12
 - 39مجمدات ايمن حسنى ايمن حسنى امين الجبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  198191 :قيدت فى
 2017-04-05برقم ايداع  3297وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-04
 - 40محمد سليمان نعيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  198366 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 4509وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09

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

Page 57 of 83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 41حمدى محمد عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  198591 :قيدت فى 2017-06-11
برقم ايداع  5653وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 42تعديل السم التجاري ليصبح عبدالحميد زكي عبدالحميد شيحه تاجر فرد سبق قيده برقم 198600 :
قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع  5713وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 43عبد السلم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  53870 :قيدت فى  1959-03-05برقم ايداع
 574وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-04
 - 44شوقى عبداللطيف عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  69420 :قيدت فى  1969-04-28برقم
ايداع  1116وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-27
 - 45حسن عبدالفتاح حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  141567 :قيدت فى  1996-10-13برقم
ايداع  8127وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 46يصحح السم التجارى الى ( اسامة محمد محمد على ابو عيار ) تاجر فرد سبق قيده برقم 143023 :
قيدت فى  1997-03-11برقم ايداع  1925وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-10
 - 47اسامه محمد محمد على ابو عيار تاجر فرد سبق قيده برقم  143023 :قيدت فى 2009-12-22
برقم ايداع  11778وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-21
 - 48مصطفى شعبان درويش موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  153191 :قيدت فى  2000-02-02برقم
ايداع  779وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 49د فرج عبدالسلم فرج جويده تاجر فرد سبق قيده برقم  169347 :قيدت فى  2005-10-16برقم
ايداع  7943وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-15
 - 50د فرج عبدالسلم فرج جويده تاجر فرد سبق قيده برقم  169347 :قيدت فى  2015-12-29برقم
ايداع  10408وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-28
 - 51مروه احمد محمد عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  172233 :قيدت فى  2006-09-12برقم
ايداع  8122وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-11
 - 52محمد السيد صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  172553 :قيدت فى  2006-10-29برقم ايداع
 9246وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-28
 - 53يحيى السيد محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  174617 :قيدت فى  2007-05-15برقم
ايداع  4997وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 54ابراهيم محمد جابر محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  177616 :قيدت فى 2008-03-10
برقم ايداع  2129وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-09
 - 55خميس عوض عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  182601 :قيدت فى  2009-08-04برقم ايداع
 7858وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-03
 - 56احمد محمد محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  185397 :قيدت فى  2010-06-13برقم
ايداع  5974وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 57محمود حسني علي عبادي  -عبادي للتوريدات و التشطيبات تاجر فرد سبق قيده برقم  197264 :قيدت
فى  2016-09-04برقم ايداع  7839وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-03
 - 58فايز امبيوه عبد السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198160 :قيدت فى  2017-03-28برقم
ايداع  3016وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 59مجدى محمد عثمان قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  119203 :قيدت فى  1987-02-08برقم ايداع
 1289وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 60ابراهيم عبدالسلم حسين الغمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  121778 :قيدت فى 1987-10-27
برقم ايداع  8833وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-26
 - 61ايهاب عبد الرازق يوسف جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  132730 :قيدت فى  1992-05-05برقم
ايداع  2601وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-04
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 - 62محمد عبد الستار حامد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  143819 :قيدت فى  1997-06-07برقم
ايداع  4595وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 63يسرى خميس رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  143929 :قيدت فى  1997-06-17برقم ايداع
 4899وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
 - 64تعديل السم التجاري ليصبح المشتولى لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية  -نزيه احمد ابراهيم المشتولى تاجر
فرد سبق قيده برقم  156736 :قيدت فى  2001-04-07برقم ايداع  2424وفى تاريخ 2022-06-07
تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-06
 - 65رزق خميس حميدو تاجر فرد سبق قيده برقم  159953 :قيدت فى  2002-05-07برقم ايداع
 3319وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 66علي فؤاد عبد العزيز لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  160301 :قيدت فى  2002-06-22برقم
ايداع  4581وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 67مدحت نصري شهدي سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  167347 :قيدت فى  2005-01-31برقم
ايداع  739وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-30
 - 68ياسر ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  174478 :قيدت فى  2007-05-03برقم
ايداع  4575وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 69حمدى اسرافيل احمد ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  179421 :قيدت فى  2008-08-26برقم
ايداع  8066وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-25
 - 70هشام ابراهيم عبد الفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم  189328 :قيدت فى  2012-04-11برقم
ايداع  3312وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 71عماد مرحب عبد الهادي عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  189522 :قيدت فى 2012-05-14
برقم ايداع  4232وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 72جابر جابر شعبان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  189536 :قيدت فى  2012-05-15برقم ايداع
 4296وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 73عادل محمد احمد محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  196964 :قيدت فى  2016-07-14برقم
ايداع  6041وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 74خالد السيد عبد اللطيف عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  120400 :قيدت فى 1987-06-06
برقم ايداع  4755وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 75مجدى صبحى رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  139890 :قيدت فى  1996-02-18برقم ايداع
 1142وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-17
 - 76حسين محمد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  143146 :قيدت فى  1997-03-22برقم ايداع
 2312وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 77هشام على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  143203 :قيدت فى  1997-03-26برقم ايداع
 2504وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 78وائل خميس احمد عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم  159617 :قيدت فى  2002-03-24برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-23
 - 79وائل خميس احمد عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم  159617 :قيدت فى  2002-03-24برقم ايداع
 3105وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-23
 - 80احمد محمود احمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  163381 :قيدت فى  2006-10-17برقم ايداع
 9108وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 81د 0مروة فتحى ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  172842 :قيدت فى  2006-11-26برقم
ايداع  10336وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-25
 - 82احمد رمضان احمد محمد ابو تيجو تاجر فرد سبق قيده برقم  173718 :قيدت فى 2007-02-28
برقم ايداع  2050وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 83احمد محمود على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  183033 :قيدت فى  2009-09-30برقم
ايداع  9292وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-29
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 - 84سامي السيد عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187652 :قيدت فى  2011-06-28برقم
ايداع  4692وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-27
 - 85عبد السلم محمود عبد السلم خراش تاجر فرد سبق قيده برقم  188373 :قيدت فى 2011-11-02
برقم ايداع  8224وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 86لطفى حسين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  80543 :قيدت فى  1974-03-03برقم ايداع
 1210وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-02
 - 87احمد محمد خليل جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  100508 :قيدت فى  1981-04-28برقم ايداع
 3080وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-27
 - 88تعديل السم التجارى الى  /محمد سالم محمد البوقيرى ( البوقيري للمقاولت ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 120472قيدت فى  1987-06-11برقم ايداع  4959وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-10
 - 89جمعه شعبان ابراهيم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  132514 :قيدت فى  1992-03-09برقم
ايداع  1529وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 90د أحمد عبد المنعم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  140855 :قيدت فى  1996-07-18برقم
ايداع  5300وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-17
 - 91علي حميدو عبده سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  161543 :قيدت فى  2002-12-22برقم ايداع
 9266وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-21
 - 92عبدا محمد محمد احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  170335 :قيدت فى  2006-03-12برقم
ايداع  1757وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-11
 - 93عمرو احمد حسن حمدون تاجر فرد سبق قيده برقم  172857 :قيدت فى  2006-11-07برقم ايداع
 10405وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 94يضاف السم التجاري عزات للشحن و التفريغ  -عادل محمد عزات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 175293قيدت فى  2014-07-03برقم ايداع  5383وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2024-07-02
 - 95يضاف السم التجاري عزات للشحن و التفريغ  -عادل محمد عزات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 175293قيدت فى  2007-07-09برقم ايداع  7007وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-08
 - 96ريمون ميشيل موريس صاروفيم تاجر فرد سبق قيده برقم  183548 :قيدت فى  2009-12-07برقم
ايداع  11269وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-06
 - 97ايمن محمد محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  184785 :قيدت فى  2010-04-18برقم ايداع
 3837وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-17
 - 98عماد عادل عجيب نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  185497 :قيدت فى  2010-06-22برقم
ايداع  6348وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-21
 - 99عبد المعبود اسماعيل عبد المعبود محمد بركه تاجر فرد سبق قيده برقم  188833 :قيدت فى
 2012-01-31برقم ايداع  924وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-30
 - 100د نرمين مجدى طه مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  189437 :قيدت فى  2012-05-02برقم
ايداع  3866وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 101وائل فرج مصطفى السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  189830 :قيدت فى  2012-07-03برقم
ايداع  5630وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 102فايز نعيم ميخائيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  195119 :قيدت فى  2015-05-18برقم ايداع
 4438وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-17
 - 103جمال احمد ابراهيم الضوى تاجر فرد سبق قيده برقم  130519 :قيدت فى  1990-12-27برقم
ايداع  8489وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
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 - 104احمد محمد عوض عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  143737 :قيدت فى  1997-05-29برقم
ايداع  4322وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 105السيد محمد خليل موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  171818 :قيدت فى  2006-08-01برقم ايداع
 6662وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 106ناديه اسماعيل محمد العجيزى تاجر فرد سبق قيده برقم  172465 :قيدت فى  2006-10-11برقم
ايداع  8939وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 107عصام قبارى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  175308 :قيدت فى  2013-03-13برقم
ايداع  2089وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-12
 - 108عصام قبارى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  175308 :قيدت فى  2007-07-11برقم
ايداع  7059وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 109ياسر محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176691 :قيدت فى  2007-12-03برقم
ايداع  11656وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-02
 - 110عثمان محمود احمد بدر ( مؤسسه بدر لتشكيل وخراطه المعادن ) تاجر فرد سبق قيده برقم 179806 :
قيدت فى  2008-10-20برقم ايداع  9392وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-10-19
 - 111جمال الدين عبد السلم محمد احمد الحمدوني تاجر فرد سبق قيده برقم  180803 :قيدت فى
 2009-02-01برقم ايداع  1076وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-01-31
 - 112اشرف ابراهيم عبد الشافى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  189313 :قيدت فى 2012-04-10
برقم ايداع  3255وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 113احمد جوده محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  195964 :قيدت فى  2015-12-13برقم
ايداع  9862وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-12
 - 114عبد ا السيد عبد ا حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  197318 :قيدت فى  2016-09-22برقم
ايداع  8204وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
 - 115عبد الفتاح محمد سلطان عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  197427 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  9036وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 116جميله عبدالوكيل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197928 :قيدت فى  2017-02-14برقم
ايداع  1395وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 117محمد محمد على الجندى  -الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  198434 :قيدت فى 2017-05-18
برقم ايداع  4849وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 118محمد محمد بدوى هليل تاجر فرد سبق قيده برقم  198570 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 5549وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 119شكرى احمد مصطفى امام محمد البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  198686 :قيدت فى
 2017-06-21برقم ايداع  6013وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-20
 - 120تعدل الى مؤسسه ابو حادى لعموم توريد المواد الغذائيه بالجمله تاجر فرد سبق قيده برقم 75819 :
قيدت فى  1972-06-04برقم ايداع  2187وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-03
 - 121احمد على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  86934 :قيدت فى  1976-05-05برقم ايداع
 1836وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 122فاكر فوزى صليب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97028 :قيدت فى  1980-05-21برقم ايداع
 3876وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 123البنا بورد لنتاج البلكاج والباتوه تاجر فرد سبق قيده برقم  137160 :قيدت فى 1995-03-01
برقم ايداع  1443وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
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 - 124البنا بورد لنتاج البلكاش والبانوه تاجر فرد سبق قيده برقم  137160 :قيدت فى 1994-11-16
برقم ايداع  8218وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-15
 - 125احمد محمد السيد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  149016 :قيدت فى  2008-10-05برقم ايداع
 8980وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-04
 - 126مسعد محمد نصر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  174583 :قيدت فى  2007-05-13برقم
ايداع  4890وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 127السيد حافظ حسن حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  175122 :قيدت فى  2007-06-25برقم ايداع
 6507وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-24
 - 128تعدل ليصبح صيدليه د هدى سعد سعد رجب بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  175566 :قيدت فى
 2007-08-07برقم ايداع  7887وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-08-06
 - 129محمد فاروق محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189441 :قيدت فى  2012-05-02برقم
ايداع  3883وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 130حسام سعيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  189496 :قيدت فى  2012-05-09برقم ايداع
 4119وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 131تامر مرسى عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  195768 :قيدت فى  2015-10-29برقم
ايداع  8545وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-28
 - 132محمد علي طه عبد النعيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  197040 :قيدت فى  2016-07-28برقم
ايداع  6478وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 133محمود فتحى ابوالحسن حسنين  -ابوالحسن للتجارة الدولية تاجر فرد سبق قيده برقم  198197 :قيدت
فى  2017-04-06برقم ايداع  3344وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-05
 - 134تعديل السم التجاري الي مؤسسه مهران للجهزه المحمول واكسسواراته  -احمد فتحي عطيه مهران
تاجر فرد سبق قيده برقم  198704 :قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع  6121وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 135محمود محمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  101966 :قيدت فى  1981-09-24برقم ايداع
 6617وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 136سعيد عزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  121151 :قيدت فى  1987-08-23برقم ايداع
 6830وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-22
 - 137هدي عبدالنبي محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  166583 :قيدت فى  2004-10-10برقم
ايداع  8388وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-09
 - 138حسن احمد للبصريات (حسن احمد حسن على) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351 :قيدت فى
 2007-01-28برقم ايداع  769وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-27
 - 139حسن احمد للبصريات ( حسن احمد حسن على ) تاجر فرد سبق قيده برقم  173351 :قيدت فى
 2017-05-24برقم ايداع  5084وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-23
 - 140احمد خلف محمد خالد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  174024 :قيدت فى  2007-03-22برقم
ايداع  3020وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 141ايوب جرجس اسحاق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  174413 :قيدت فى  2007-04-29برقم
ايداع  4333وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 142تعديل السم التجارى الى (راضى حسين عبده حسين-عالم الجوانات) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 174613قيدت فى  2007-05-15برقم ايداع  4978وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-14
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 - 143نادية سعيد عبد الغنى نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  177199 :قيدت فى  2008-01-28برقم
ايداع  759وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-27
 - 144اسحاق بخيت ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  129382 :قيدت فى  1990-05-21برقم ايداع
 3408وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 145يوسف محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  129525 :قيدت فى  1990-06-19برقم ايداع
 4070وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-18
 - 146رجائي رمزي عزيز حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  159835 :قيدت فى  2002-04-21برقم ايداع
 2935وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-20
 - 147اسماعيل محمد على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  172771 :قيدت فى  2006-11-16برقم ايداع
 1033وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 148منير صلح الدين زكى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  173311 :قيدت فى  2007-01-23برقم
ايداع  613وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 149عيد جمال مصطفي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  180361 :قيدت فى  2015-09-08برقم
ايداع  7378وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-07
 - 150عيد جمال مصطفي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  180361 :قيدت فى  2008-12-16برقم
ايداع  11169وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-15
 - 151فاطمه محمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189899 :قيدت فى  2012-07-12برقم ايداع
 5898وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 152السيد احمد علي غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  198173 :قيدت فى  2017-04-02برقم ايداع
 3144وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 153على عبدالحميد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  73847 :قيدت فى  1971-06-15برقم ايداع
 2652وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-14
 - 154مصطفى محمود محمد بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  101845 :قيدت فى 1981-09-15
برقم ايداع  6368وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 155عبده احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  120277 :قيدت فى  1987-05-18برقم ايداع
 4388وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 156ابراهيم جاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  139201 :قيدت فى  1995-11-11برقم ايداع
 7882وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-10
 - 157صيدليه تركى -محمد عبد الغفار عبد المجيد تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  156482 :قيدت فى
 2001-02-28برقم ايداع  1600وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-27
 - 158وائل محمد عبد النبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  157251 :قيدت فى  2001-06-12برقم
ايداع  4251وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-11
 - 159رضا عبدالعظيم ابراهيم الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  164960 :قيدت فى 2004-03-21
برقم ايداع  2294وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-20
 - 160عماد لويز متياس تاجر فرد سبق قيده برقم  171598 :قيدت فى  2006-07-10برقم ايداع
 5901وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 161فتحى عبد الهادى سيد احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  183049 :قيدت فى 2009-10-01
برقم ايداع  9347وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-30
 - 162علء احمد عطيه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  184731 :قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع
 3660وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-12
 - 163خيرى لمعى ارمنيوس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  188553 :قيدت فى  2011-12-19برقم
ايداع  9170وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-18
 - 164لؤلؤ اميل لمعي سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  188568 :قيدت فى  2011-12-21برقم ايداع
 9248وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
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 - 165علي عبد القادر علي شبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  188930 :قيدت فى  2012-02-15برقم
ايداع  1444وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 166نهال احمد العزب غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  189410 :قيدت فى  2012-04-29برقم ايداع
 3711وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 167احمد محمد محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  197837 :قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع  760وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 168سعد سمير خليل ابراهيم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  198594 :قيدت فى 2017-06-12
برقم ايداع  5692وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 169بوتيك ليلى تاجر فرد سبق قيده برقم  117295 :قيدت فى  1986-07-17برقم ايداع 4677
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
 - 170سعيد مصطفى احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  131216 :قيدت فى  1991-06-02برقم
ايداع  3095وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
 - 171محمد عبدالسلم على محمد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  153256 :قيدت فى 2000-02-12
برقم ايداع  1021وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-11
 - 172ابراهيم محمد سيد احمد الخليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  157358 :قيدت فى  2001-06-23برقم
ايداع  4595وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 173عبدالعال مسعود السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  159636 :قيدت فى  2002-03-26برقم
ايداع  2212وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 174سميره بخيت بشاره بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  168654 :قيدت فى  2005-07-09برقم
ايداع  5495وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-08
 - 175محمد رفعت مصطفى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  172272 :قيدت فى 2006-09-17
برقم ايداع  9266وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-16
 - 176محمود عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  172696 :قيدت فى 2006-11-12
برقم ايداع  9819وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-11
 - 177عماد عبد الحليم عبد الرحمن عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  174887 :قيدت فى
 2007-06-04برقم ايداع  5755وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-03
 - 178جورج جمال فؤاد عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم  177260 :قيدت فى  2008-02-04برقم
ايداع  932وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-03
 - 179عادل المغربي خضيري حماد  -المغربي لتجارة واستيراد الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم :
 181959قيدت فى  2009-05-27برقم ايداع  5644وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2024-05-26
 - 180سامح شكر ا مترى بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  185731 :قيدت فى  2010-07-20برقم
ايداع  7198وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-19
 - 181سبيرول للنظمه تاجر فرد سبق قيده برقم  188271 :قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 7690وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 182ناصر محمد جمال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197360 :قيدت فى  2016-10-30برقم ايداع
 8459وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 183كيرلس ميخائيل بشاي مينا تاجر فرد سبق قيده برقم  198618 :قيدت فى  2017-06-14برقم
ايداع  5805وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 184عادل عبد الرزق محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  85433 :قيدت فى  1975-11-02برقم
ايداع  5097وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-01
 - 185عصام عبدالكريم جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  100314 :قيدت فى  1981-04-13برقم
ايداع  2702وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
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 - 186محمد على على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  130353 :قيدت فى  1990-12-01برقم ايداع
 7775وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 187سامح احمد عبد الحليم الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  158903 :قيدت فى  2001-12-02برقم
ايداع  10885وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-01
 - 188عمرو احمد محمد حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  161136 :قيدت فى  2002-10-12برقم
ايداع  7650وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-11
 - 189بسام احمد محمود الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  169878 :قيدت فى  2006-01-04برقم
ايداع  108وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-03
 - 190عصام عبد الكريم العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  173042 :قيدت فى  2006-12-18برقم ايداع
 11115وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 191عبد السلم علي محمد محمد الخبيري تاجر فرد سبق قيده برقم  174520 :قيدت فى
 2007-05-08برقم ايداع  4727وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-07
 - 192سعيد مصطفى النحاس احمد ( مؤسسة النحاس للف المحركات ) تاجر فرد سبق قيده برقم 174585 :
قيدت فى  2007-05-13برقم ايداع  4893وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-12
 - 193ابراهيم مصطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  175174 :قيدت فى  2007-06-27برقم
ايداع  6643وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 194عماد رشاد حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189660 :قيدت فى  2012-06-05برقم ايداع
 4895وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 195علء الدين السيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  193535 :قيدت فى  2014-06-09برقم
ايداع  4678وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-08
 - 196حمدى احمد فرج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  194584 :قيدت فى  2015-01-29برقم ايداع
 835وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-28
 - 197احمد عبد العزيز يوسف الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم  196504 :قيدت فى 2016-04-05
برقم ايداع  3161وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 198بشرى امين فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  106776 :قيدت فى  1983-02-08برقم ايداع
 1034وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-07
 - 199الحاج محمد عبدالرحمن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  114711 :قيدت فى  1985-09-04برقم
ايداع  5560وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-03
 - 200الحاج محمد عبد الرحمن عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  114711 :قيدت فى 2011-10-24
برقم ايداع  7937وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
 - 201هيبة للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  132869 :قيدت فى  1992-06-03برقم ايداع
 3256وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 202شريف ابوفراج هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  132869 :قيدت فى  1996-09-30برقم ايداع
 7626وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-29
 - 203حسين محمد احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  140074 :قيدت فى  1996-03-25برقم
ايداع  2010وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-24
 - 204اسامه احمد عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  155069 :قيدت فى  2000-08-29برقم ايداع
 7119وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-28
 - 205عزت زكرى بشاى مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  173954 :قيدت فى  2007-03-19برقم
ايداع  2821وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 206سيد احمد على سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174215 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع
 3665وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
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 - 207محمد سلمة محمد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  180319 :قيدت فى  2008-12-03برقم
ايداع  11014وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-02
 - 208علي شورة عبد المجيد بغدادي تاجر فرد سبق قيده برقم  181822 :قيدت فى  2009-05-14برقم
ايداع  5120وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-13
 - 209خلف عطيه محمود محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  185830 :قيدت فى 2010-08-03
برقم ايداع  7583وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-02
 - 210على صالح مؤمن مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  186233 :قيدت فى  2010-10-13برقم
ايداع  9330وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 211هناء عبد العزيز حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  189569 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  4463وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 212دسوقى عبدا سيد احمد المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  89203 :قيدت فى 1977-05-19
برقم ايداع  4554وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-18
 - 213احمد محمد محمود محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  108654 :قيدت فى  1987-10-03برقم
ايداع  9058وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-02
 - 214السيد ابراهيم السيد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  120405 :قيدت فى  1987-06-06برقم ايداع
 4761وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 215عبده رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140119 :قيدت فى  1996-03-31برقم ايداع
 2180وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 216احمد حسنين على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  144182 :قيدت فى  2012-03-14برقم
ايداع  2402وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 217احمد حسنين على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  144182 :قيدت فى  1997-07-15برقم
ايداع  5719وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 218عصام رزق منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  158777 :قيدت فى  2001-11-14برقم ايداع
 10491وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 219قصر البارون عبده عبد الجيد مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  159768 :قيدت فى
 2002-04-10برقم ايداع  2682وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-09
 - 220علء محمد عطيه علي تاجر فرد سبق قيده برقم  167690 :قيدت فى  2005-03-13برقم ايداع
 1979وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-12
 - 221طارق ابراهيم ابراهيم رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  171138 :قيدت فى  2006-06-04برقم
ايداع  4536وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-03
 - 222احمد محمد امبابى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  172135 :قيدت فى  2006-09-03برقم ايداع
 7812وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-02
 - 223هند السيد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  173017 :قيدت فى  2006-12-14برقم ايداع
 11027وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 224ياسر عبد الحليم محمد ابو رحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  173739 :قيدت فى 2007-03-01
برقم ايداع  2130وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 225احمد فرج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174329 :قيدت فى  2007-04-19برقم ايداع
 4048وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 226محمد مرسى احمد ابراهيم فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  183522 :قيدت فى 2009-12-02
برقم ايداع  11148وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-01
 - 227السيد على عبد العال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  188551 :قيدت فى  2011-12-18برقم
ايداع  9162وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
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 - 228ليلى عبد الفتاح ابراهيم على عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  189215 :قيدت فى
 2012-03-28برقم ايداع  2866وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-27
 - 229سامح محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189725 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 5182وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 230مبروك حسن سيد احمد السبع تاجر فرد سبق قيده برقم  189817 :قيدت فى  2012-07-01برقم
ايداع  5575وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 231جورج خلف ا زكرى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  190709 :قيدت فى 2012-11-26
برقم ايداع  9389وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-25
 - 232قدرية حسين حسن حسن حبلص تاجر فرد سبق قيده برقم  192322 :قيدت فى 2013-10-10
برقم ايداع  7172وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-09
 - 233علء عبد العاطى حسن زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  195520 :قيدت فى  2015-08-30برقم
ايداع  7106وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-29
 - 234احمد رشدى شحاته ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  198203 :قيدت فى  2017-04-06برقم
ايداع  3365وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 235احمد محمد على سويد تاجر فرد سبق قيده برقم  106979 :قيدت فى  1983-02-27برقم ايداع
 1614وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-26
 - 236مجدي احمد السيد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  120882 :قيدت فى  2007-05-23برقم
ايداع  5346وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 237مجدى احمد السيد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  120882 :قيدت فى  1987-07-19برقم
ايداع  6068وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 238محمود عبدالرحمن نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  128399 :قيدت فى  1989-11-19برقم
ايداع  8850وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-18
 - 239سمير مايز يسي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  158232 :قيدت فى  2001-09-11برقم ايداع
 8318وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-10
 - 240اسامه رسمي بخيت جندي تاجر فرد سبق قيده برقم  161748 :قيدت فى  2003-01-20برقم
ايداع  545وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-19
 - 241اسامه عبد المجيد عبد المجيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  169409 :قيدت فى 2005-10-23
برقم ايداع  8131وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-22
 - 242احمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173117 :قيدت فى  2006-12-25برقم
ايداع  11411وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 243تعديل السم التجارى ليصبح الدولية للنقل والتخليص الجمركى  -ياسر محمد مرسى السواح تاجر فرد
سبق قيده برقم  175096 :قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع  6435وفى تاريخ  2022-06-23تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 244عبد المسيح فايز عبد المسيح امين تاجر فرد سبق قيده برقم  175777 :قيدت فى 2007-08-28
برقم ايداع  8622وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-27
 - 245مصطفى السيد احمد عبد العال عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  189298 :قيدت فى
 2012-04-09برقم ايداع  3211وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-08
 - 246السيد محمد عثمان عساف تاجر فرد سبق قيده برقم  189339 :قيدت فى  2012-04-15برقم
ايداع  3368وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 247عدل السم التجارى الى (الشامى استورز - EL SHAMY STORESمحمود شعبان عيد الشامى)
تاجر فرد سبق قيده برقم  189895 :قيدت فى  2012-07-12برقم ايداع  5885وفى تاريخ
 2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
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 - 248أمل خميس محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  190909 :قيدت فى  2012-12-23برقم ايداع
 10164وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-22
 - 249هانى تامر عبد الشهيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  195092 :قيدت فى  2015-05-13برقم
ايداع  4286وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 250محمود فهمى محمد مرسى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  195606 :قيدت فى 2015-09-14
برقم ايداع  7540وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-13
 - 251السيد احمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  198777 :قيدت فى  2017-07-10برقم
ايداع  6436وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 252محجوب مصطفى عوض علم تاجر فرد سبق قيده برقم  124848 :قيدت فى 1988-09-18
برقم ايداع  7459وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-17
 - 253طارق ناجى محمد العامودى تاجر فرد سبق قيده برقم  132967 :قيدت فى  1992-07-04برقم
ايداع  3746وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 254سامر علي محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  167698 :قيدت فى  2005-03-14برقم
ايداع  2001وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-13
 - 255اشرف احمد عبد اللطيف امام تاجر فرد سبق قيده برقم  175788 :قيدت فى  2007-08-30برقم
ايداع  8668وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-29
 - 256سيد على حسانين مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  184557 :قيدت فى  2010-03-24برقم ايداع
 2985وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-23
 - 257محمود فتحى محمود متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  189406 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  3653وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 258راقيه على السيد على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  192452 :قيدت فى  2013-11-18برقم
ايداع  8146وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-17
 - 259احمد نبيل حسين سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  195388 :قيدت فى  2015-07-14برقم ايداع
 6040وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-13
 - 260يحى سيد رزق سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  198669 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع
 5957وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 261وليم داود ابراهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  76095 :قيدت فى  1972-07-19برقم ايداع
 2649وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 262هانم محمد محمود سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  116872 :قيدت فى  1986-05-20برقم ايداع
 3139وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-19
 - 263احمد حسن عبدالكريم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  123099 :قيدت فى  1988-03-21برقم
ايداع  1937وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-20
 - 264ابراهيم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167704 :قيدت فى  2005-03-14برقم
ايداع  2023وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-13
 - 265محمد محمود محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  179865 :قيدت فى  2008-10-26برقم
ايداع  9593وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-25
 - 266عمرو محمود سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  181871 :قيدت فى  2009-05-19برقم
ايداع  5328وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-18
 - 267السعيد محمود مسعد جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  184615 :قيدت فى  2010-03-30برقم
ايداع  3209وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-29
 - 268حسن انور محمد محمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  184767 :قيدت فى  2010-04-18برقم
ايداع  3778وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-17
 - 269محمد احمد رمزي محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  188247 :قيدت فى 2011-10-13
برقم ايداع  7610وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
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 - 270رمضان منصور عبد المنعم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  194270 :قيدت فى 2017-04-10
برقم ايداع  10051وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 271رمضان محمود محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  116077 :قيدت فى 1986-02-19
برقم ايداع  1042وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-18
 - 272سمير السيد عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  116584 :قيدت فى  1986-04-16برقم ايداع
 2353وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-15
 - 273سمير السيد عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  116584 :قيدت فى  2016-08-11برقم ايداع
 7016وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 274احمد سليمان احمد ميتو تاجر فرد سبق قيده برقم  140636 :قيدت فى  1996-06-19برقم ايداع
 4245وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-18
 - 275جيجى مختار شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  141328 :قيدت فى  1996-09-24برقم ايداع
 7421وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 276احمد محمد حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  144254 :قيدت فى  1997-07-22برقم ايداع
 5888وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-21
 - 277عدل السم التجارى الى (العجايبى لبيع الدوات المنزليه-ياسر خلف عجايبي) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 166672قيدت فى  2004-10-20برقم ايداع  8704وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2024-10-19
 - 278اسامه سمير خليل بسالي تاجر فرد سبق قيده برقم  168932 :قيدت فى  2005-08-14برقم ايداع
 6445وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-13
 - 279كمال محمود عثمان العدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  174440 :قيدت فى  2007-05-02برقم
ايداع  4451وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 280محمد عبد العال للستيراد والتصدير  -محمد عبد العال احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم :
 175189قيدت فى  2007-06-28برقم ايداع  6672وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-27
 - 281متولى شحاته عبد ا الشعراوى(الشعراوى لعموم الستيراد والتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 176029قيدت فى  2007-09-25برقم ايداع  9444وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2022-09-24
 - 282سليم ابو سيف هيبه عبيده تاجر فرد سبق قيده برقم  178016 :قيدت فى  2008-04-15برقم
ايداع  3479وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-14
 - 283هند حسن حسين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  184499 :قيدت فى  2010-03-21برقم ايداع
 2798وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-20
 - 284السيد احمد خلف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  188128 :قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع
 7088وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 285محمد سعيد محمود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  189535 :قيدت فى  2012-05-15برقم
ايداع  4293وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 286تامر أحمد ابو الحمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  190083 :قيدت فى  2012-08-26برقم
ايداع  6754وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-25
 - 287نصر ا بدر عبد المولى خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193649 :قيدت فى 2014-07-02
برقم ايداع  5348وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-01
 - 288محمود عبد الكريم محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  194146 :قيدت فى 2014-11-03
برقم ايداع  8464وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-02
 - 289خالد محمد شبيب سيد حمادي تاجر فرد سبق قيده برقم  194622 :قيدت فى  2015-02-08برقم
ايداع  1125وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-07
 - 290مها جابر حمزه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  196643 :قيدت فى  2016-04-28برقم ايداع
 3956وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-27
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 - 291احمد سيد احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  198327 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 4278وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 292احمد سيد احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  198327 :قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع
 4358وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 293محمد يوسف السيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  138945 :قيدت فى  1995-09-27برقم
ايداع  6738وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-26
 - 294مينا فيكتور فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم  139164 :قيدت فى  1995-11-05برقم ايداع
 7709وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-04
 - 295تحيه اجرس سيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  164654 :قيدت فى  2004-02-18برقم
ايداع  1265وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-17
 - 296عصام هاشم عبدالحليم جيلني تاجر فرد سبق قيده برقم  168116 :قيدت فى  2005-05-07برقم
ايداع  3515وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-06
 - 297كريم محمد سيد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  171274 :قيدت فى  2006-06-13برقم ايداع
 4951وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 298سعد عبد الجواد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174222 :قيدت فى 2007-04-12
برقم ايداع  3702وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 299باسم منير احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187040 :قيدت فى  2011-03-17برقم ايداع
 1724وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-16
 - 300الناصر للنقل والمقاولت العموميه " عبد الناصر حسن عبد الحليم حسنين " تاجر فرد سبق قيده برقم :
 189879قيدت فى  2012-07-10برقم ايداع  5822وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-09
 - 301طارق فلعوص غيطانى سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  193405 :قيدت فى 2014-05-14
برقم ايداع  3943وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-13
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تجديد شركات
 - 1الشركه المصريه للخدمات المتخصصه  -قاسم وحيد عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 123677 :
قيدت فى  1988-04-27برقم ايداع  3717وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/04/2023ص
 - 2يعدل السم التجاري ليصبح عفيفي للنظارات  -منال محمد حسن محمد عفيفي وورثة المرحوم محمد حسن
محمد عفيفي شركة سبق قيدها برقم  124295 :قيدت فى  1988-07-13برقم ايداع  5709وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2023ص
 - 3محمد مختار متولى وشريكة معرض اولدالمختار شركة سبق قيدها برقم  138141 :قيدت فى
 1995-05-15برقم ايداع  3349وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2025ص
 - 4شركه سرور للستراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  143927 :قيدت فى  1997-06-17برقم
ايداع  4896وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/06/2027
12:00:00ص
 - 5شركه الصفا والمروة ( عادل قبيص ابراهيم و شريكه ) شركة سبق قيدها برقم  159894 :قيدت فى
 2002-04-28برقم ايداع  3133وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/04/2027ص
 - 6مرسي عبدالسميع جامع عبدالسميع وشريكه عقل مصطفي جامع عبدالسميع شركة سبق قيدها برقم :
 167164قيدت فى  2005-01-04برقم ايداع  112وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2025ص
 - 7ورثه عبد الجليل محمد ابراهيم  -تامر عبد الجليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  179346 :قيدت فى
 2008-08-18برقم ايداع  7786وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/08/2023ص
 - 8رمضان جبر محمد بيومى وشركاه للهندسه والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  189680 :قيدت فى
 2012-06-06برقم ايداع  4945وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 9شريف اسماعيل السيد حماده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  195146 :قيدت فى  2015-05-21برقم
ايداع  4564وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/05/2025
12:00:00ص
 - 10تعديل السم التجارى ليصبح اسامه محمد عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205247 :قيدت فى
 2012-09-04برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/09/2022ص
 - 11تعديل السم التجارى ليصبح اسامه محمد عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205247 :قيدت فى
 2012-09-04برقم ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/09/2022ص
 - 12تعديل السم التجارى ليصبح اسامه محمد عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205247 :قيدت فى
 2012-09-04برقم ايداع  1000003وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/09/2022ص
 - 13بنك مصر  -شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  670 :قيدت فى  1987-12-02برقم
ايداع  10036وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/12/2022
12:00:00ص
 - 14شركه النشا الهليه شركة سبق قيدها برقم  31146 :قيدت فى  1954-02-06برقم ايداع 637
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2024ص
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 - 15شركه النشا الهليه شركة سبق قيدها برقم  31146 :قيدت فى  1954-02-06برقم ايداع  637وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2024ص
 - 16خلفاء المرحوم ( سعيد عبد العزيز صالح دوبان  -نادر سعيد عبد العزيز دوبان وشركاه ) شركة سبق
قيدها برقم  75552 :قيدت فى  1972-04-24برقم ايداع  1696وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 17خلفاء المرحوم سعيد عبدالعزيز صالح دوبان محمود فرحات وشركاها شركة سبق قيدها برقم :
 75552قيدت فى  1972-04-24برقم ايداع  1697وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 18طارق ووليد وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  135666 :قيدت فى  1994-01-17برقم ايداع
 481وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2024ص
 - 19ليوجد شركة سبق قيدها برقم  135666 :قيدت فى  1994-01-17برقم ايداع  481وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2024ص
 - 20صلح مصطفى جامع وشريكه شركة سبق قيدها برقم  151994 :قيدت فى  1999-09-21برقم
ايداع  8311وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/09/2024
12:00:00ص
 - 21محمد عاطف احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205261 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  3160وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/04/2027
12:00:00ص
 - 22بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1958-07-14برقم ايداع 1124
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2023ص
 - 23ليوجد شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1958-07-14برقم ايداع  1124وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2023ص
 - 24بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1958-07-14برقم ايداع  1125وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2023ص
 - 25بنك القاهره ( شركه مساهمه مصريه ) شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى 1958-07-14
برقم ايداع  1125وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/07/2023
12:00:00ص
 - 26ليوجد شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1958-07-14برقم ايداع  1125وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2023ص
 - 27بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  2007-02-20برقم ايداع  1714وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/02/2027ص
 - 28ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  2007-02-20برقم ايداع  1714وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/02/2027ص
 - 29بنــك القـاهــرة فرع سيزوستريس شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1952-08-05برقم
ايداع  2318وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/08/2022
12:00:00ص
 - 30بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  2007-03-18برقم ايداع  2775وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/03/2027ص
 - 31بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1987-04-11برقم ايداع  3400وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 32بنك القاهره فرع جليم شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1987-04-11برقم ايداع 3400
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 33بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1977-10-10برقم ايداع  7543وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/10/2022ص
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 - 34بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1977-11-01برقم ايداع  8040وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/10/2022ص
 - 35بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1990-12-25برقم ايداع  8396وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/12/2025ص
 - 36بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1996-12-15برقم ايداع  10523وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2026ص
 - 37ليوجد شركة سبق قيدها برقم  44260 :قيدت فى  1996-12-15برقم ايداع  10523وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2026ص
 - 38شركة مساهمة مصرية بنك السكندرية شركة سبق قيدها برقم  51866 :قيدت فى 2008-11-25
برقم ايداع  10674وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/11/2023
12:00:00ص
 - 39ليوجد شركة سبق قيدها برقم  51866 :قيدت فى  2008-11-25برقم ايداع  10674وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2023ص
 - 40عدل الى شركة التبادل التجارى والخدمات فيما وراء البحار  -اشرف حمدى الصباغ وشركاه شركة سبق
قيدها برقم  68535 :قيدت فى  1968-10-06برقم ايداع  3035وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/10/2023ص
 - 41بنك القاهره ( شركه مساهمه مصريه ) شركة سبق قيدها برقم  129176 :قيدت فى 1990-04-04
برقم ايداع  2471وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/04/2025
12:00:00ص
 - 42بنك القاهره المنتزه شركة سبق قيدها برقم  129176 :قيدت فى  1990-04-04برقم ايداع 2471
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/04/2025ص
 - 43الشركه المتحده للعمال الجمركيه (ابراهيم جابر ابراهيم وهشام احمد على) شركة سبق قيدها برقم :
 136711قيدت فى  1994-08-30برقم ايداع  5840وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2024ص
 - 44عادل خليل وشركاه ( شركه الخوه لسباكه وتصنيع المعادن ) شركة سبق قيدها برقم  137016 :قيدت
فى  1994-10-24برقم ايداع  7433وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/10/2024ص
 - 45سوبر ماركت رفاعى واولده شركة سبق قيدها برقم  138420 :قيدت فى  1995-06-28برقم ايداع
 4555وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2025ص
 - 46احمد عبد الحميد حسن الزهار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  145671 :قيدت فى 1997-12-14
برقم ايداع  10614وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/12/2017
12:00:00ص
 - 47ورثة المرحوم محمد حسن السيد  -وليد محمد حسن السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم 159024 :
قيدت فى  2001-12-29برقم ايداع  11357وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/12/2026ص
 - 48الشركه العربيه للنقل والسياحه شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  169474 :قيدت فى
 2005-11-06برقم ايداع  8346وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/11/2025ص
 - 49ليوجد شركة سبق قيدها برقم  169474 :قيدت فى  2005-11-06برقم ايداع  8346وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/11/2025ص
 - 50كريم عاطف محمود قطب و شريكه شركة سبق قيدها برقم  197525 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  9696وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
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 - 51احمد سليمان شريف العباني و شريكه اشرف سليمان شريف العباني شركة سبق قيدها برقم 72548 :
قيدت فى  1971-01-02برقم ايداع  23وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/01/2026ص
 - 52مصطفى فتحى محمود البسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109200 :قيدت فى 1983-10-14
برقم ايداع  2449وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/10/2023
12:00:00ص
 - 53شركه المكس للملحات -شركه مساهمه مصريه تابعه للقابضه ش0م0ق0م شركة سبق قيدها برقم :
 162162قيدت فى  2005-11-21برقم ايداع  8715وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/11/2025ص
 - 54ليوجد شركة سبق قيدها برقم  162162 :قيدت فى  2005-11-21برقم ايداع  8715وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/11/2025ص
 - 55يعدل السم التجارى الى مصطفى السيد سلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  189462 :قيدت فى
 2012-05-07برقم ايداع  3986وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/05/2027ص
 - 56محمد حسن عبد العال و شركاه شركة سبق قيدها برقم  197487 :قيدت فى  2016-10-30برقم
ايداع  9446وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/10/2026
12:00:00ص
 - 57المكتب الهندسي لتجاره الدوات الصحيه دكتور يوسف توفيق موسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 205259قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع  1000003وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2022ص
 - 58المحلت العموميه للموسيقي ش م م شركة سبق قيدها برقم  47761 :قيدت فى  2011-09-04برقم
ايداع  1000005وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/09/2026
12:00:00ص
 - 59تعديل السم التجاري ليصبح سمير محمد عبدالمقصود و شركاه شركة سبق قيدها برقم 111967 :
قيدت فى  1984-08-29برقم ايداع  6110وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/08/2024ص
 - 60الشركة المصرية التجارية والصناعية شركة سبق قيدها برقم  117130 :قيدت فى 1986-06-28
برقم ايداع  3826وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2026
12:00:00ص
 - 61اليمان للمواد الغذائيه شركه عادل عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  152229 :قيدت فى
 1999-10-13برقم ايداع  9089وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/10/2024ص
 - 62عثمان قباري حسن جعفر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  165412 :قيدت فى  2004-05-10برقم
ايداع  3830وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2024
12:00:00ص
 - 63تعديل السم التجاري ليصبح امير رمضان ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم  196032 :قيدت
فى  2015-12-27برقم ايداع  10305وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/12/2025ص
 - 64شركه ستاندرد تريد للهندسة والستيراد وتجارة المعادن م محمد شعير وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 174964قيدت فى  2007-06-11برقم ايداع  6001وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 65تعديل السم التجارى ليصبح محمد يحيى محمد ابراهيم عبدون وشركائه شركة سبق قيدها برقم :
 189816قيدت فى  2012-07-01برقم ايداع  5571وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2027ص
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 - 66عادل محمد احمد محمد عمران وشركاه  -شركه عمران للتجارة والتوريدات الصناعيه شركة سبق قيدها
برقم  175255 :قيدت فى  2007-07-05برقم ايداع  6893وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 67شركه احمد ماهر محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53445 :قيدت فى 2009-01-29
برقم ايداع  1005وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/01/2024
12:00:00ص
 - 68شركة احمد ماهر محمد ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53445 :قيدت فى  1958-11-30برقم
ايداع  2075وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/11/2023
12:00:00ص
 - 69ابناء توفيق محمد مالكى شركة سبق قيدها برقم  71458 :قيدت فى  1970-07-22برقم ايداع
 2140وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2025ص
 - 70اسكندر والمالكى شركة سبق قيدها برقم  71458 :قيدت فى  1970-07-22برقم ايداع  2140وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2025ص
 - 71الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى  1979-01-03برقم
ايداع  58وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2024
ص
 - 72الشركه المصريه لتجاره الكيماويه شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى  1979-01-03برقم
ايداع  58وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2024
ص
 - 73الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى  1980-01-15برقم
ايداع  406وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/01/2025
ص
 - 74الشركه المصريه للتجارة الكيماويات ش م م شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى
 1989-12-13برقم ايداع  9510وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/12/2024ص
 - 75الشركه المصريه لتجارة الكيماويات 10ش شامبليون ش م م شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى
 1989-12-13برقم ايداع  9512وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/12/2024ص
 - 76الشركه المصريه لتجارة الكيماويات 10ش شامليون ش م م شركة سبق قيدها برقم  92808 :قيدت فى
 1989-12-13برقم ايداع  9513وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/12/2024ص
 - 77تعديل اسم الشركه ليصبح ماجد سعيد احمد راشد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  143979 :قيدت فى
 1997-06-23برقم ايداع  5076وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/06/2027ص
 - 78يعدل السم التجاري ليصبح شركة فوبي للستيراد والتصدير  -آل حسام زيتون شركة سبق قيدها برقم :
 160328قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع  4668وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 79شركة خليفة صالح حسن صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  173237 :قيدت فى 2007-01-15
برقم ايداع  304وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/01/2027
12:00:00ص
 - 80محمد احمد احمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  175148 :قيدت فى  2007-06-26برقم
ايداع  6592وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/06/2027
12:00:00ص
 - 81سى بورت للخدمات الجمركية شركة سبق قيدها برقم  175148 :قيدت فى  2010-11-25برقم ايداع
 10518وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2025ص
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 - 82محمد احمد احمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  175148 :قيدت فى  2010-11-25برقم
ايداع  10518وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/11/2025
12:00:00ص
 - 83يحيى احمد عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  181330 :قيدت فى  2009-03-24برقم ايداع
 3219وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/03/2024ص
 - 84روما الشرق الوسط (حسن محمد علم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  186611 :قيدت فى
 2010-12-16برقم ايداع  11045وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/12/2025ص
 - 85اولد السيد محمد صبرى للعاب الطفال-محمد السيد صبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 189554قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع  4410وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 86أحمد ابراهيم  ,ابراهيم جابر موسى شركة سبق قيدها برقم  189571 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  4470وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/05/2027
12:00:00ص
 - 87الشركه الشرقيه للسيارات والتوريدات والنقل (ايبست) مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم :
 33393قيدت فى  1947-01-18برقم ايداع  234وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 17/01/2027ص
 - 88ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  33393 :قيدت فى  1947-01-18برقم ايداع  234وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2027ص
 - 89الشركه الشرقيه للسيارات والتوريدات والنقل (ايبست) شركة سبق قيدها برقم  33393 :قيدت فى
 1961-06-05برقم ايداع  5364وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2026ص
 - 90ليوجد شركة سبق قيدها برقم  33393 :قيدت فى  1961-06-05برقم ايداع  5364وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2026ص
 - 91الشركه الشرقيه للسيارات والتوريدات والنقل (ايبست) شركة سبق قيدها برقم  33393 :قيدت فى
 1961-06-05برقم ايداع  5365وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2026ص
 - 92ليوجد شركة سبق قيدها برقم  33393 :قيدت فى  1961-06-05برقم ايداع  5365وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2026ص
 - 93نشأت فوزى زكى هابيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  57408 :قيدت فى  1961-06-04برقم
ايداع  5344وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/06/2026
12:00:00ص
 - 94كريم حسن رمضان محمد و شركاه  -مطعم الفيروز شركة سبق قيدها برقم  198261 :قيدت فى
 2017-04-19برقم ايداع  3773وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/04/2027ص
 - 95شركه الصفا و المروه لتصنيع الجيلتى و البسكويت احمد محسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم :
 142374قيدت فى  1996-12-23برقم ايداع  10791وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/12/2026ص
 - 96لوتس للتجاره والتوزيع (مصطفي الشيتي وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  159502 :قيدت فى
 2002-03-09برقم ايداع  1649وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/03/2027ص
 - 97شركه سامح وماجد سليمان التجاريه  -سامح سليمان جبره وشريكه ماجد سليمان جبره شركة سبق قيدها
برقم  159899 :قيدت فى  2002-04-29برقم ايداع  3163وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/04/2027ص
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 - 98تعديل السم التجاري ليصبح اسيا لتوريد الحذية ومستلزمات انتاج الحذية و الملبس  -عمرو الحارونى
وشريكه شركة سبق قيدها برقم  197166 :قيدت فى  2016-08-17برقم ايداع  7247وفى تاريخ
 2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2026ص
 - 99حلمي عبد الله محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  67501 :قيدت فى  1968-05-18برقم
ايداع  1459وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/05/2023
12:00:00ص
 - 100شركة احمد رمضان محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  116000 :قيدت فى
 1986-02-11برقم ايداع  845وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/02/2026ص
 - 101نبيل حليم عبد النور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  79848 :قيدت فى  1973-12-29برقم ايداع
 5255وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2023ص
 - 102يعدل ليصبح آل عبد القادر شعبان-حسن جمال عبد القادر وطارق عبد القادر وشركاهم شركة سبق قيدها
برقم  104469 :قيدت فى  1982-05-27برقم ايداع  4027وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 103نافمار للخدمات الملحيه  -عمرو ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120414 :قيدت فى
 1987-06-07برقم ايداع  4796وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/06/2027ص
 - 104الشركه المتحده لهندسه التبريد والتكييف (عبد المحسن احمد ابراهيم كامل وشركاه) شركة سبق قيدها
برقم  141175 :قيدت فى  1996-09-08برقم ايداع  6845وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2026ص
 - 105تعديل اسم الشركه الي  /كريم فؤاد غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  160168 :قيدت فى
 2002-06-05برقم ايداع  4189وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 106عبده قبارى رمضان وشريكته رشا مجاهد عجمى شركة سبق قيدها برقم  174972 :قيدت فى
 2007-06-11برقم ايداع  617وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 107علم للمقاولت " اشرف احمد علم الدين وشريكه " شركة سبق قيدها برقم  191402 :قيدت فى
 2013-03-10برقم ايداع  1938وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/03/2023ص
 - 108عدل الى خليل حسين خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  49074 :قيدت فى 1955-05-02
برقم ايداع  1125وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2025
12:00:00ص
 - 109يعدل السم التجارى الى(ورثه-حسن خليل هلل خليل عنهم فرج حسن هلل خليل وشركاه) شركة سبق
قيدها برقم  78967 :قيدت فى  1973-09-08برقم ايداع  3561وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2023ص
 - 110مؤسسة عرابى  -ابناء الحريرى هند الحريرى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  94833 :قيدت فى
 1979-09-23برقم ايداع  5818وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/09/2024ص
 - 111مؤسسه عرفه وشريكته اللت الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  140999 :قيدت فى
 1996-08-11برقم ايداع  6017وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/08/2026ص
 - 112شركه رمضان احمد متولي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  159868 :قيدت فى 2002-04-24
برقم ايداع  3044وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
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 - 113سنوت شفيق واصف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120723 :قيدت فى  1987-07-06برقم
ايداع  5679وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2027
12:00:00ص
 - 114شركة موسى للستيراد والتصدير ياسر  ,محمد احمد عبدالحميد شركة سبق قيدها برقم 132819 :
قيدت فى  1992-05-25برقم ايداع  3062وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 115الصفوه للستيراد و التصدير مصطفى حسين احمد محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم :
 157279قيدت فى  2001-06-16برقم ايداع  4344وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/06/2026ص
 - 116الفتح لصناعه الرخام شوقي محمد ابو زيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  160107 :قيدت فى
 2002-05-27برقم ايداع  3931وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/05/2027ص
 - 117شادى بكرى طحان وشريكه طلل بكرى صالح طحان شركة سبق قيدها برقم  198083 :قيدت فى
 2017-03-14برقم ايداع  2437وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/03/2027ص
 - 118يعدل السم التجارى ليصبح تريكو الشرق (لورينتكس)انور مصطفى احمد سيف الدين وشركاه شركة
سبق قيدها برقم  51203 :قيدت فى  1957-03-07برقم ايداع  651وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2027ص
 - 119تعديل عنوان الشركه او اسمها ليصبح محمد عمر ابراهيم هندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 66606قيدت فى  1967-05-16برقم ايداع  802وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 120شركة مطاعم السيد احمد خليل وكمال احمد خليل شركة سبق قيدها برقم  142112 :قيدت فى
 1996-11-26برقم ايداع  9873وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/11/2026ص
 - 121ياسر عبد المحسن احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  143941 :قيدت فى  1997-06-18برقم
ايداع  4959وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 122تعديل السم التجاري ليصبح شركة الريادة لتعبئة المواد الغذائية و الحاصلت الزراعية  -محمد حامد
عبدالرازق عبدالرحيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  173864 :قيدت فى  2007-03-12برقم ايداع
 2543وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/03/2027ص
 - 123اليجانت شركة سبق قيدها برقم  193870 :قيدت فى  2014-09-04برقم ايداع  6787وفى
تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2024ص
 - 124محمد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  193870 :قيدت فى  2014-09-04برقم ايداع
 6787وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2024ص
 - 125اليجانت شركة سبق قيدها برقم  193870 :قيدت فى  2014-09-04برقم ايداع  6788وفى
تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2024ص
 - 126محمد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  193870 :قيدت فى  2014-09-04برقم ايداع
 6788وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2024ص
 - 127بهجت محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205310 :قيدت فى  2015-01-28برقم ايداع
 1000004وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2025
ص
 - 128اصبح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق.م.م (بدل من شركة الصناعات الغذائية) شركة سبق
قيدها برقم  205311 :قيدت فى  1995-05-07برقم ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-21تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/05/2025ص
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 - 129شركه ايمن افندي شركة سبق قيدها برقم  205324 :قيدت فى  2001-09-15برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/09/2026
ص
 - 130دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  8123 :قيدت فى  1952-08-02برقم ايداع  1000001وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/08/2022ص
 - 131دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  8123 :قيدت فى  2009-09-08برقم ايداع  1000001وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2024ص
 - 132دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  8123 :قيدت فى  1981-11-12برقم ايداع  1000002وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/11/2026ص
 - 133الشركة العربية لنابيب البترول ( سوميد ) شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم 81930 :
قيدت فى  2006-12-28برقم ايداع  11553وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 27/12/2026ص
 - 134ليوجد شركة سبق قيدها برقم  81930 :قيدت فى  2006-12-28برقم ايداع  11553وفى تاريخ
 2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/12/2026ص
 - 135خلفاء ابراهيم نافع شركة سبق قيدها برقم  103049 :قيدت فى  1982-01-11برقم ايداع 262
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/01/2027ص
 - 136ابناء مرسي نور الدين محمد شركة سبق قيدها برقم  119024 :قيدت فى  1987-01-22برقم
ايداع  741وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2027
ص
 - 137صابر الروبي و شركاه  -شركة المنصور للتوريدات المعمارية شركة سبق قيدها برقم 142768 :
قيدت فى  1997-02-06برقم ايداع  985وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 05/02/2027ص
 - 138طارق السيد محمد خليل وشريكه خالد السيد محمد خليل شركة سبق قيدها برقم  143546 :قيدت فى
 1997-05-11برقم ايداع  3613وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2027ص
 - 139تعدل السم التجاري ليصبح سعيد محمد سعد رضوان و شريكه شركة سبق قيدها برقم 153561 :
قيدت فى  2000-03-11برقم ايداع  2101وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 10/03/2025ص
 - 140ورثه المرحوم ممدوح خميس فرحات عنهم سوسن عز الدين محمد سليمان وشركاها شركة سبق قيدها
برقم  174983 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع  6052وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 141ورثة المرحوم عبد الوهاب محمد عبد الجواد (وليد عبد لوهاب محمد عبد الجواد و شركاه) شركة سبق
قيدها برقم  189658 :قيدت فى  2012-06-04برقم ايداع  4874وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 142ح  .ب حسان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120243 :قيدت فى  1987-05-14برقم ايداع
 4298وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 143ص  0حسان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120243 :قيدت فى  1987-05-14برقم ايداع
 4298وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 144ابناء ابراهيم ابراهيم الخضرى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  120655 :قيدت فى
 1996-05-06برقم ايداع  2971وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/05/2026ص
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 - 145ليوجد شركة سبق قيدها برقم  120655 :قيدت فى  1996-05-06برقم ايداع  2971وفى تاريخ
 2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2026ص
 - 146ابناء ابراهيم ابراهيم الحصرى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  120655 :قيدت فى
 1987-06-30برقم ايداع  5518وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/06/2027ص
 - 147شركة حبش الكبري  -مدحت و مجدي مصطفي حبش و شركاهم شركة سبق قيدها برقم 144225 :
قيدت فى  1997-07-19برقم ايداع  5805وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/07/2027ص
 - 148عدل اسم الشركه التجارى الى جيهان محمد أبو المجد أحمد النجار وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم :
 190566قيدت فى  2012-10-30برقم ايداع  8652وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2022ص
 - 149طارق محمد امين ابو الحسن وشريكه ( الدمياطى للنقل ) شركة سبق قيدها برقم  198685 :قيدت فى
 2017-06-21برقم ايداع  6012وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 150احمد منصور خطيب واولده شركة سبق قيدها برقم  205320 :قيدت فى  1997-01-01برقم
ايداع  1827632وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/12/2026
12:00:00ص
 - 151مصنع سمارة للبان البلدى شركة سبق قيدها برقم  205320 :قيدت فى  1997-01-01برقم ايداع
 1827632وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2026
ص
 - 152احمد منصور خطيب واولده شركة سبق قيدها برقم  205320 :قيدت فى  1997-01-01برقم
ايداع  1827633وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/12/2026
12:00:00ص
 - 153مصنع سمارة للبان البلدى شركة سبق قيدها برقم  205320 :قيدت فى  1997-01-01برقم ايداع
 1827633وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2026
ص
 - 154تعديل اسم الشركة الى شركة مطاحن ومخابز السكندرية شركة مساهمة وفقا لحكام قانون الشركات
المصرى رقم  159لسنة  1981شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم ايداع
 1011وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 155شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1012وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 156شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1013وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 157شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1014وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 158شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1015وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 159شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1016وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
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 - 160شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1017وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 161شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1018وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 162شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1019وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 163شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1020وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 164شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1021وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 165شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1022وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 166شركه مطاحن جنوب السكندريه شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1967-06-08برقم
ايداع  1023وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 167شركه مطاحن ومخابز شركة سبق قيدها برقم  66655 :قيدت فى  1997-06-19برقم ايداع
 4970وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 168حافظ مصطفى الدفراوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120341 :قيدت فى  1987-05-25برقم
ايداع  4562وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/05/2027
12:00:00ص
 - 169شركة المرجان للمقاولت -عادل بدير مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  155830 :قيدت فى
 2000-11-22برقم ايداع  9675وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/11/2025ص
 - 170احمد محمود احمد وشركته شركة سبق قيدها برقم  157090 :قيدت فى  2001-05-22برقم ايداع
 3665وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2026ص
 - 171شريف كمال محمد محمد نصار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  196610 :قيدت فى
 2016-04-21برقم ايداع  3776وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/04/2026ص
 - 172شركه سعيد واشتياق شركة سبق قيدها برقم  104744 :قيدت فى  1982-06-26برقم ايداع
 4877وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 173شركه مفيس للتوكيلت الملحيه شركه مساهمه مصريه قطاع خاص شركة سبق قيدها برقم :
 142326قيدت فى  2002-07-13برقم ايداع  5172وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 174ليوجد شركة سبق قيدها برقم  142326 :قيدت فى  2002-07-13برقم ايداع  5172وفى تاريخ
 2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 175ماس ليمتد للستيراد  -مسعد احمد احمد سليمان وشريكته رضا سعيد على مرسى شركة سبق قيدها برقم
 176302 :قيدت فى  2007-10-29برقم ايداع  10332وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/10/2022ص
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 - 176محمد عبدالمسيع عبدالحميد الشامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  75159 :قيدت فى
 1972-02-27برقم ايداع  804وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2027ص
 - 177شركه اولد السيد عفيفى وورثه سنيه محمد محمد بدوى  -محمد السيد عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  132497 :قيدت فى  1992-03-02برقم ايداع  1407وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/03/2027ص
 - 178تعديل السم التجارى ليصبح (اولد درويش مصطفى للبلستيك) جمال والسيد مصطفي درويش وشركاهم
شركة سبق قيدها برقم  133034 :قيدت فى  1992-07-18برقم ايداع  4114وفى تاريخ 2022-06-28
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 179شركة الهاشم للتجارة محروسة احمد عبده السيد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  134248 :قيدت
فى  1993-05-02برقم ايداع  2718وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/05/2023ص
 - 180شركة اسكندرية لتوزيع الكهرباء -شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر شركة
سبق قيدها برقم  158045 :قيدت فى  2001-08-22برقم ايداع  6741وفى تاريخ  2022-06-28تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/08/2026ص
 - 181مركز روجينا للتصالت (رجائى تادرس وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  158509 :قيدت فى
 2001-10-10برقم ايداع  9341وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/10/2026ص
 - 182عمر محمد ابراهيم عمر صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  189529 :قيدت فى
 2012-05-14برقم ايداع  4273وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/05/2027ص
 - 183ناجي عبدالرحمن عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  205296 :قيدت فى  2004-10-30برقم
ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/10/2024
12:00:00ص
 - 184ورثة ابراهيم احمد خميس وفاطمة محمد عباس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  68449 :قيدت فى
 1968-09-23برقم ايداع  2894وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/09/2023ص
 - 185محمود زكى محروس والسيد عبد الفتاح محمد الصياد شركة سبق قيدها برقم  83986 :قيدت فى
 1975-04-19برقم ايداع  1999وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/04/2025ص
 - 186شركه صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  92854 :قيدت فى
 1979-01-09برقم ايداع  200وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/01/2024ص
 - 187شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ش .م  .م شركة سبق قيدها برقم  92854 :قيدت فى
 2001-05-21برقم ايداع  3607وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/05/2026ص
 - 188ماجده جابر و ثناء مصطفى شركة سبق قيدها برقم  142577 :قيدت فى  1997-01-11برقم ايداع
 305وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/01/2027ص
 - 189ايهاب ابراهيم عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  151965 :قيدت فى  1999-09-20برقم
ايداع  8253وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/09/2024
12:00:00ص
 - 190تعديل السم التجارى ليصبح بروتين فتح ا  -احمد على مسعد احمد فتح ا و شركاه شركة سبق قيدها
برقم  159462 :قيدت فى  2002-03-02برقم ايداع  1497وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/03/2027ص

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 191المهندس عادل محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  161830 :قيدت فى  2003-02-01برقم
ايداع  844وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2023
ص
 - 192ليوجد شركة سبق قيدها برقم  161830 :قيدت فى  2003-02-01برقم ايداع  844وفى تاريخ
 2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2023ص
 - 193تعديل السم التجاري ليصبح ايهاب سعد عبدالتواب و شريكته شركة سبق قيدها برقم 198892 :
قيدت فى  2017-07-19برقم ايداع  6910وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/07/2027ص
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