جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب شرق السكندريه 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
 - 1اماني احمد سليمان علي تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5035ورقم
قيد  97858محل رئيسى عن تجهيز و تحضير و توزيع الوجبات السريعه و المشروبات ,بجهة محافظة
السكندرية  105شارع  302برج فرحان _ سموحه
 - 2احمد عبداللطيف محمد فرج نصر تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5048ورقم قيد  97860محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة السكندرية العوايد _ البر القبلي _ عزبة
النمر _ محل
 - 3محمد سمير السيد ابو المعاطى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5049ورقم قيد  97861محل رئيسى عن مقاولت عامة وأعمال حفر ومد كابلت الكهرباء والمواسير ,بجهة
محافظة السكندرية شارع فاروس ابيس مشروع ناصر
 - 4عمر محمود سعد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5054ورقم
قيد  97862محل رئيسى عن تدريب شطرنج فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية شارع محمد درى _ ابراج الراشدين _ لوران _ شقه رقم 8
 - 5نجوى فتحي محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5067ورقم
قيد  97864محل رئيسى عن تنمية مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن والحراسة والنترنت
بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية  7شارع محمد مقبل _ جليم _ الول _ شقه
 - 6صباح رمضان فتحي حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5068
ورقم قيد  97865محل رئيسى عن بيع كتب اون لين فيماعدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و
المصاحف و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة
السكندرية عزبة منسي م حسن عبدالعال _ مطار النزهه
 - 7بلل احمد جمال محمود الكامل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5081ورقم قيد  97866محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة السكندرية  3خلف مدرسه عرامه
الخاصه  ,العصافرة قبلى  ,ارضى  ,محل  ,قسم
 - 8اسماك علوش ( محمد مبروك محمد علوش ) تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  5086ورقم قيد  97867محل رئيسى عن بيع اسماك ,بجهة محافظة السكندرية خلف شارع
الهلل امام صيدلية ابوالعل متفرع من شارع السوق
 - 9ابادير نبيل زكى عطاا عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5089ورقم قيد  97868محل رئيسى عن بيع قطع غيار مستعملة ,بجهة محافظة السكندرية برج الحمد
بشارع احمد محسن السيوف شماعة
 - 10اميرة يوسف السيد يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5091
ورقم قيد  97869محل رئيسى عن ادارة المطاعم الكافيتريات ,بجهة محافظة السكندرية  6شارع  591سيدي
بشر قبلي _ خلف مدرسة الكلب الدور الرضي
 - 11عطيه محمد عطيه فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5096
ورقم قيد  97870محل رئيسى عن بيع طرح حريمي وجينز ,بجهة محافظة السكندرية  30شارع الجلء _
فيكتوريا
 - 12امال احمد درويش محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5108
ورقم قيد  97872محل رئيسى عن توريد ملبس حريمى واطفال ولنجرى ,بجهة محافظة السكندرية 15
شارع جميلة بوحريد( بلزا مول )الدور الول علوى _ السيوف
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 - 13سامح السيد عبدالرحيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5119ورقم قيد  97873محل رئيسى عن توريدات مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  26بجوار حضانة
السندباد شارع صيدليه نور مندره قبلي _ محل
 - 14محمد نادى محمود شهيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5126
ورقم قيد  97874محل رئيسى عن بقاله عامة ,بجهة محافظة السكندرية  23شارع جلل حماد سيدى بشر
 - 15شريف محمد السيد بيومى تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5127
ورقم قيد  97875محل رئيسى عن خردوات ,بجهة محافظة السكندرية  186ش عبدالسلم عارف سان
استيفانو بالسوق التجارى محل  , 22قسم
 - 16عمر ضياء السيد محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5170ورقم قيد  97876محل رئيسى عن عرض مصنفات سمعية وبصرية بواسطة بلى ستيشن والدش وبيع
كافة ما يصنع من العجين والوجبات الجاهزة والمياه الغازية والعصائر المغلفة فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية وحده رقم
(  ) 2الدور الرضى ووحده (  ) 3بالدور الميزانين عقار رقم  38تنظيم  240صفيحه شارع السماعيلية
 - 17نعيم للستيراد والتصدير ادهم ابراهيم نعيم على مصطفى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  5175ورقم قيد  97877محل رئيسى عن الستيراد والتصدير ( ماعدا المجموعه
 19والفقرة  36من المجموعة  ,) 6بجهة محافظة السكندرية  28شارع الشيخ محمد عبد الحليم _ المندرة قبلى _
شقة الدور الثانى علوى
 - 18بهيج فخري جادا فرج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5182
ورقم قيد  97878محل رئيسى عن مكتب استثمار عقاري ,بجهة محافظة السكندرية  27تنظيم شارع محمد
بك الصيرفي سيدي بشر بحري
 - 19سمر محمد عبد اللطيف على بيدق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5188ورقم قيد  97879محل رئيسى عن تنمية مهارات الطفال دون سن رابعة ودون برامج العاقة الذهنية
والبدنية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لذلك من الجهات المعنية فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد
الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  24شارع كعموش _ المعموره البلد قبلى
 - 20احمد عادل محمد الدرديري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5190
ورقم قيد  97880محل رئيسى عن تجارة الكترونية اون لين من السكن فيما عدا المن والحراسة والكاميرات
اللسيلكية وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  18شارع الجمال _ كليوباترا _ شقة
بالدور السابع _ شقة شمال الناظر
 - 21محمد ابراهيم محمد احمد بسيوني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5208ورقم قيد  97882محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة دون العسكرية ,بجهة محافظة السكندرية 698
طريق الجيش العصافرة بحرى محل بالدور الرضي بجوار المدخل
 - 22خالد ابراهيم خالد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5224
ورقم قيد  97883محل رئيسى عن بقاله جافة ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  16قديم شارع السكان
الصناعى _ طوسون ابوقير فى مواجهه قسم المنتزه
 - 23محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  5229ورقم
قيد  92794رئيسى آخر عن معرض اجهزة تكييف ,بجهة محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى 7
شارع اسكوت مدينة الطباء المنشية البحرية محل رقم  7ونشاطه معرض اجهزة تكييف براسمال  5000خمسه
الف جنيه
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 - 24احمد عاطف محمد الزيني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5231
ورقم قيد  97884محل رئيسى عن بيع ماكولت ,بجهة محافظة السكندرية محل رقم  5عماره رقم  7شارع
الطيار محمود شكري سموحه
 - 25احمد محمد عبدالفتاح مرسي علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5232ورقم قيد  97885محل رئيسى عن محمصة ,بجهة محافظة السكندرية  21شارع وينجت محمد فريد
حاليا
 - 26مصطفى يسرى محمد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5233ورقم قيد  97886محل رئيسى عن توريد مستلزمات المستشفيات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية العقار رقم  3شارع خلف  235عبد السلم عارف برج السرايا الدور 15
 - 27عمر على محمد حميد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5253
ورقم قيد  97888محل رئيسى عن ورشة اصلح موبيليا ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  4برج مكه
بشارع النبوي المهندس المندرة قبلي
 - 28عمرو فتحي محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5258
ورقم قيد  97889محل رئيسى عن تجارة و تغيير زيوت سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  23شارع
العبيدي من التبريزي _ القصعي _ الرمل _ الميري
 - 29عبدا احمد عبدا سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5260
ورقم قيد  97890محل رئيسى عن فطاطري ,بجهة محافظة السكندرية  259شارع خالد بن الوليد سيدي بشر
بحرى محل
 - 30نعمه عبدا ابوزيد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5261
ورقم قيد  97891محل رئيسى عن تنميه مهارات فيماعدا المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على
التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية برج الحريه  8شارع صديق شيبوب ناصية شارع جمال عبدالناصر
اعلى نفق سيدي بشر الدور الرضي
 - 31محمد احمد العدل محمد البراوي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5269ورقم قيد  97892محل رئيسى عن خدمات جمركية وملحية وعموم استيراد وتصدير وتجارة
الخشاب ونقل دولي ونقل داخلي لحساب الغير ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل
البري الداخلي والدولي ) وتوريدات عمومية في مجال النشاط وخدمات واشغال بحرية وشراء وبيع حاويات فارغة
لحساب الغير وتاجير معدات لحساب الغير وادارة وتسويق وتشغيل ساحات حاويات ( فيما عدا التخليص الجمركي
والتسويق اللكتروني ) وفيما عدا الفقرة  36من المجوعة  6و  19وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة من
الجهات المختصة ,بجهة محافظة السكندرية  30شارع ممفيس _ كامب شيزار
 - 32احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5284
ورقم قيد  97893محل رئيسى عن كافيتريا وبلى استيشن فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على
التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  228شارع عبد السلم عارف _ محل ( ) 1
 - 33سوزان حلمي بشاى عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5308
ورقم قيد  97894محل رئيسى عن تنظيم معارض فيما عدا المعارض السياحيه وفيما عدا خدمات النترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية  29مكرر شارع شعراوى _ شقه رقم ( ) 1
الدور الول _ لوران
 - 34رامي السيد محمود عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5316ورقم قيد  97895محل رئيسى عن بلي استيشن فيماعدا النترنت و بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  52شارع  17سابقا و شارع  47عبدالعزيز احمد حاليا سيدي بشر
بحري
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 - 35محمد ممدوح محمد عبداللطيف حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  5317ورقم قيد  97896محل رئيسى عن مقاولت عامه مع الجهات الملزمه بالخصم والضافة ,بجهة
محافظة السكندرية  5شارع القنواتي _ حجرتين ( مكتب ) _ الدور الول فلمنج
 - 36محمد ابو الحمد مصطفي محمود تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5318ورقم قيد  97897محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة السكندرية طريق الطابية خط رشيد
الرئيسي _ شارع السيد اللبان نشات
 - 37ياسر اشرف لتوزيع المواد الغذائية جملة وقطاعي  -ياسر اشرف سعد احمد تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  5321ورقم قيد  97898محل رئيسى عن توزيع مواد
غذائية جملة وقطاعي ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  21شارع مدينة فيصل
 - 38خالد محمد عامر مرسي شاهين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5326ورقم قيد  97899محل رئيسى عن مقاولت صناعيه و اعمال هندسيه و توريدات في مجال النشاط (
فيماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر و توريد العماله ) ,بجهة محافظة السكندرية نمره  10من نمره  30عزبة محسن
الكبري العوايد شارع نور الهدي
 - 39مجدي صلح الدين عبدالعزيز خضر تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  5338ورقم قيد  97900محل رئيسى عن توزيع كافة المنتجات الغذائية الخاصه ( فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزمات) ,بجهة محافظة السكندرية  2شارع الحسن بن على شقه بالدور الرابع شمال
الصاعد _فلمنج
 - 40محمد سيد خضيرى عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5355
ورقم قيد  97901محل رئيسى عن مطبعة فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية شارع  7من احمد
عبد الوهاب متفرع من شارع البصل
 - 41محمد صالح حسن صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5365
ورقم قيد  97902محل رئيسى عن ادارة مشروعات ( فيما عدا المنية والسياحيه وبعد الحصول على
التراخيص من الجهات المختصه ) ,بجهة محافظة السكندرية  17شارع محمد يوسف غالي _سيدى بشر بحري
 - 42ماجد محمد عبدالمعطي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5372ورقم قيد  97904محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة السكندرية  33شارع ارمنت مع الدير
 - 43ريهام عاطف سعيد عبدالحفيظ تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5374ورقم قيد  97905محل رئيسى عن كتابة رسائل وابحاث علمية وترجمة فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة بعد الحصول علي التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة
السكندرية  2شارع مسجد بدر ارض سيف الراس السوداء بجوار شركة الكتان
 - 44السيد يونس على محمد جوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5418ورقم قيد  62920رئيسى آخر عن تصنيع اكسسوارات السقف الصناعى ,بجهة محافظة السكندرية
ابيس بجوار محطه كهرباء اللمان
 - 45نورهان عطيه عطيه بلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5380
ورقم قيد  97906محل رئيسى عن بقالة عامة ,بجهة محافظة السكندرية  37شارع النصر المواسير سابقا
جانوتي
 - 46سامح محمد محمد ابوالفضل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5382
ورقم قيد  97907محل رئيسى عن بيع ملبس داخلية فيما عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة السكندرية
عقار رقم  30شارع امين خيرت الغندور متفرع من خالد بن الوليد _ الدور الرضي يمين المدخل _ ميامي
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 - 47نرمين نعيم جابر دوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5408
ورقم قيد  97908محل رئيسى عن اكسسوارات حريمى ومستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية عقار
رقم  9ناصية شارع محمد فريد مع شارع القاهرة _ سيدى بشر
 - 48مسعد سعد لبيب عبده غالي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5410
ورقم قيد  97909محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  7بشارع الشهداء
_ ابوقير
 - 49نسمة عادل محمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5415ورقم قيد  97910محل رئيسى عن توريد مياه معدنية وغازية للكافيهات والنوادى وتوريد مواد غذائية
فيما عدا توريدات العمالة وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة من الجهات المختصة ,بجهة محافظة السكندرية
عزبة النخل من شارع اسامه بن زيد
 - 50مصطفى عبد الستار عبد ا فرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5451ورقم قيد  82193رئيسى آخر عن بيع سجاد ومراتب ,بجهة محافظة السكندرية 38تنظيم محمد علي
سابقا وحاليا شارع فوزي معاذ _ بجوار كوبري البراهيمية _ محل الدور الول والثاني
 - 51عمرو حسن جابر محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5442ورقم قيد  97911محل رئيسى عن بيع اجهزه منزلية وكهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية  14شارع
الهلل باكوس قبلى السكه الحديد كوبري الناموس
 - 52محمد محمود احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5444
ورقم قيد  97912محل رئيسى عن بيع احذية وكوتشي ,بجهة محافظة السكندرية امام  33محل رقم  2شارع
خالد بن الوليد _ سيدي بشر بحري
 - 53يونس هلل عبدالهادي ابو سعد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5471ورقم قيد  97913محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  59شارع ابن مؤنس امام
مسجد فيصل بجوار مفروشات انوار القدس
 - 54انجى نبيل على محمود ابوريا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5475ورقم قيد  97914محل رئيسى عن تنمية مهارات الطفال دون سن الربع سنوات برامج العاقة
الذهنية والبدنيه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لذلك فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعدالحصول على
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية الشقه بالدور الول علوى بالعقار رقم (  ) 24شارع موريتانيا _
بحرى شارع جمال عبد الناصر _ المندرة بحري
 - 55مصطفي هاني هيبه عبدالتواب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5478ورقم قيد  97915محل رئيسى عن دعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية
والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  4شارع الجهاد متفرع
من المواسير _ الثامن _ شقة ( ) 27
 - 56يوسف حسن عبدالعزيز محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5487ورقم قيد  97917محل رئيسى عن بيع وتوريد ادوات كهربائية ,بجهة محافظة السكندرية  12شارع
خمراوية مع شارع اسماعيل مخلوف متفرع من شارع حجر النواتية _ باكوس _ محل
 - 57ايناس عبدالمطلب عمر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5506ورقم قيد  97918محل رئيسى عن مركز تنميه مهارات بشريه للطفال دون سن الربع سنوات و دون
برامج العاقه الذهنيه و البدنيه و بشرط استصدار التراخيص اللزمة ( فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد
الحصول علي التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة السكندرية  64شارع بورسعيد كامب شيزار _ شقه
 - 58محمد احمد حسن قويه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  5531ورقم
قيد  97919محل رئيسى عن توريد مستلزمات حلقه و خردوات فيماعدا توريد العماله ,بجهة محافظة
السكندرية  95شارع  66تقاطع محمد فريد _ شقه بالدور الول يمين الصاعد سيدي بشر قبلي
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 - 59احمد السيد احمد خليل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5546ورقم قيد  97920محل رئيسى عن بلي استيشن فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية  75سبورتنج الصغري يمين و يسار الكورنيش _ سيدي جابر
بالممر علي البحر مباشرا ( داخل النفق ) _ محل
 - 60دنيا سيد محمد حسنين محمود زيدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  5555ورقم قيد  97921محل رئيسى عن تحضير المشروبات ساخنه و بارده و بيع كافة المعجنات دون
تصنيع ,بجهة محافظة السكندرية  20شارع بورسعيد الشاطبي محل 7 , 6
 - 61الفايد لتوريد استانلس ومستلزماته  -سماح احمد محمد علي فايد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  5567ورقم قيد  97922محل رئيسى عن توريد استانلس و مستلزماته ماعدا
توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته ,بجهة محافظة السكندرية  39شارع الواثق _ الحضره البحريه شقه ( ) 6
بالدور الول علوي
 - 62زياد محمد عطيه احمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5568ورقم قيد  97923محل رئيسى عن بلي استيشن فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  19تقاطع شارع عبدالقادر الجيلني مع شارع السادة القادرية
 - 63احمد محمد شعبان محمد مندور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5572ورقم قيد  97924محل رئيسى عن بلي استيشن فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  47شارع اسماعيل سري _ سموحة
 - 64مصطفى مصطفى فهمي نجار مصطفى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5573ورقم قيد  97925محل رئيسى عن توريد لعب اطفال ( فيما عدا توريدات العماله واجهزة
الكمبيوتر ومستلزماته واللت والملبس العسكريه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  39شارع البرنس ابراهيم
 - 65عمرو محمد ابوالعنين ابراهيم الخضري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5574ورقم قيد  97926محل رئيسى عن مكتب رحلت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة السكندرية خلف الشرطة العسكرية _ عزبة الموظفين
 - 66اسماء احمد محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5597
ورقم قيد  97927محل رئيسى عن مركز تنمية مهارات بشرية فيما عدا المن والحراسة و النترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية  12برج علي شارع عقل باشا _ سيدي بشر قبلي
 - 67علء سعيد فهمى النعمانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5601
ورقم قيد  97928محل رئيسى عن تأجير ملعب كرة قدم خماسى ,بجهة محافظة السكندرية شارع امام مقابر
الناصرية خلف شركة الدوية  -العامرية
 - 68عزت فرج عبد النبى هيكل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5607
ورقم قيد  61741رئيسى آخر عن توزيع حاصلت زراعية ,بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى
الخر الكائن بالعنوان  /شارع مسجد الفاتح عمرو بن العاص امام كوبرى الدولى _ ابيس الولى
 - 69مكتب وليد للمقاولت والتوريدات العمومية  -وليد خلف عمر احمد تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  5621ورقم قيد  97930محل رئيسى عن مكتب مقاولت و توريدات
عموميه فيماعدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته ,بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرضي بالعقار
رقم  9شارع الجمعيه التعاونيه الستهلكيه _ القريه الرابعه _ الناصريه _ ابيس
 - 70احمد على السيد عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5624
ورقم قيد  97931محل رئيسى عن توريدات ديكورات زينة ,بجهة محافظة السكندرية  48شارع مصطفى
كامل
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 - 71هبه جمعه ابراهيم جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5627
ورقم قيد  97932محل رئيسى عن بيع نظارات طبية وشمسية ,بجهة محافظة السكندرية شارع عثمان محرم
امام مستوصف حسام الدين نجيب _ باكوس
 - 72محمد مصطفي جلل محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5629ورقم قيد  97933محل رئيسى عن تجهيز وتحضير وبيع ماكولت ومشروبات ساخنة وباردة ,بجهة
محافظة السكندرية محلت ارقام  11.12.13.14.15شارع توت عنخ امون المنطقة الموازية لسور السكة الحديد
قبلي محطة سيدي جابر
 - 73عماد الحامدى لطفى السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5640
ورقم قيد  97934محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة السكندرية  15شارع مصطفى النجار _
سموحه
 - 74دينا محمد زيدان محمد هلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5646ورقم قيد  97935محل رئيسى عن تأهيل وتنمية مهارات الطفال فوق سن اربع سنوات وما عدا برامج
العاقة الذهنيه والبدنية فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة
السكندرية  10شارع تنظيم احمد فتحى _ جليم
 - 75محمد عيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5651
ورقم قيد  97936محل رئيسى عن ورشة تصنيع وتشكيل معادن ,بجهة محافظة السكندرية  1سكوت _
شارع امام مدرسة جراند للغات بجوار كافيتريا ليالينا
 - 76محمد احمد عبد اللطيف احمد طه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5671ورقم قيد  97938محل رئيسى عن بيع ملبس حريمى ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية ناصية شارع رياض وشارع الفتح _ باكوس _ شقة بالدور الول علوى
 - 77عمرو محمد ابراهيم المرسي الشيخ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5672ورقم قيد  97940محل رئيسى عن ميني ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  16شارع خليل حسن
خليل امام باب الذاعه
 - 78ابراهيم السيد ابراهيم السيد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5685
ورقم قيد  97941محل رئيسى عن تجارة سيارات ,بجهة محافظة السكندرية اخر شارع السوق _ عزبة
الستين خوشيد
 - 79منه ا ناصر محمد شوقي الوليلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5688ورقم قيد  97942محل رئيسى عن مركز تنمية مهارات بشريه ( فوق سن  4سنوات وما عدا برنامج
العاقة الذهنيه والبدنيه ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة
السكندرية شقة بالدور الول علوي بالعقار  8تنظيم تقاطع شارع الشهيد عبدالستار حسين _ العصافرة بحري
 - 80عمرو محمد السيد محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5716ورقم قيد  97943محل رئيسى عن تنمية مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن
والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية العوايد طريق ال  500برج
النصر _ ميزان
 - 81ميسره حسن عبد العزيز محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5730ورقم قيد  97946محل رئيسى عن دعايه واعلن وتنمية بشرية فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة
محافظة السكندرية  23شارع فيكتور عمانويل _ سموحه _ الدور الول علوي _ شقه
 - 82اسلم على محسن احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5732ورقم قيد  97947محل رئيسى عن بيع اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة السكندرية  109شارع
جمال عبدالناصر _ سيدى بشر بحري _ المحل بجوار مدخل العقار على اليسار المدخل
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 - 83مايكل لطيف انطون الياس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5733
ورقم قيد  97948محل رئيسى عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع
احمد قمحه _ الدور الرضي
 - 84جمال توكل عبد الفتاح عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5738ورقم قيد  97949محل رئيسى عن مشغل تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
السكندرية عقار رقم  435شارع جمال عبد الناصر _ المندرة بحرى
 - 85احمد عبدا علي عبدالمجيد قطوش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5744ورقم قيد  97950محل رئيسى عن مكتب مستلزمات طبيه دون الدويه ,بجهة محافظة السكندرية 1
تنظيم شارع  223سابقا و حاليا  8شارع النقيب شريف رمزي _ شرق
 - 86نسمة احمد عبد الحميد حسن الصادق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5750ورقم قيد  97951محل رئيسى عن بلى استيشن وبلياردو فيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية شارع محمود العقاد مع شارع مسجد بخيت اول عقار
شمال مع شارع ترعة المنتزه _ عزبة سلم _ محل يمين مدخل العقار
 - 87ايمن حمدى انور السيد تاجر فرد رأس ماله  4,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  5759ورقم
قيد  97953محل رئيسى عن بيع تسالى وخردوات ومحمصة ,بجهة محافظة السكندرية  40شارع سعيد
الجندى ميدان كابو _ الحضرة القبلية _ محل
 - 88احمد خميس حنفي ابو السعادات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5762ورقم قيد  97954محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة السكندرية المحل
بكامل مسطح الدور الرضي بالعقار الكائن جهه المحروسه امتداد شارع الشهيد محمد عثمان محرم وناصية شارع
الفرقان
 - 89يحيى محمد محمد محمد جعفر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5775ورقم قيد  97955محل رئيسى عن بيع مستلزمات ديكور فيما عدا الدعايه والعلن ,بجهة محافظة
السكندرية  46شارع اليمن
 - 90محمد فتحي عبد العزيز البدري هميله تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5776ورقم قيد  97956محل رئيسى عن بيع نظارات طبيه ,بجهة محافظة السكندرية  1شارع النوار
من شارع نمره  8عزبة محسن الكبري
 - 91نيللى محمد بكر داود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  5785ورقم
قيد  97957محل رئيسى عن تنمية مهارات بشرية فوق سن الربع سنوات ( فيما عدا المن والحراسه
والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة السكندرية  4شارع النهضه _ رشدي _ محل
 - 92مهنى محمد هنداوى فريج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5788
ورقم قيد  97958محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  95شارع الفتح بجوار مخبز المل
الدور الثاني _ فلمنج
 - 93سامح محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5790
ورقم قيد  97959محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة السكندرية  29شارع بلهارس _
العصافرة قبلى _ محل
 - 94دينا عبدا علي حسين قاسم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5796
ورقم قيد  97960محل رئيسى عن بيع اكسسوارات حريمي ,بجهة محافظة السكندرية شارع محمود صدقي
باشا بالعقار الكائن  31شارع القبال عمارة الزهور _ محل رقم  6بالدور الرضي
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 - 95شاديه على احمد الشيخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5803
ورقم قيد  97961محل رئيسى عن تجارة مستلزمات تعبئه وتغليف وادوات مكتبيه ,بجهة محافظة السكندرية
عقار رقم  2شارع  3متفرع من شارع النصر امام جرين بلزا
 - 96اسراء محمد حامد عبدالقادر حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5844ورقم قيد  97963محل رئيسى عن توريد ورق فيما عدا توريد العمالة وفيما عدا الطباعة ,بجهة
محافظة السكندرية العقار رقم  42شارع جامع نصر _ خورشيد غرفة من شقة
 - 97محمد جمال عبدالحي طلبه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5853
ورقم قيد  97964محل رئيسى عن بيع هدايا ,بجهة محافظة السكندرية شارع طريق الجماليه _ خورشيد
 - 98اميل لطفي اسكندر اقلديوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5857ورقم قيد  97965محل رئيسى عن بيع موبيليات اطفال ,بجهة محافظة السكندرية  55شارع القدس
من ملك حفني _ سيدي بشر بحري
 - 99هلل حلمي عبدالحميد غريب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5868ورقم قيد  97966محل رئيسى عن مصنع لتجهيز وتحضير حلويات ,بجهة محافظة السكندرية شارع
العمراوي امام كافتريا سهر الليالي _ عزبة الفلكي
 - 100مصطفى حسين عبد الباسط معاذ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5916ورقم قيد  97968محل رئيسى عن اعمال مساحية وتدريب فى مجال النشاط فيما عدا المن والحراسة
وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية  15شارع سيد على
فهمى _ شقة
 - 101عادل ربيع درويش ابو العل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5934ورقم قيد  97969محل رئيسى عن رحلت ,بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الرضى شارع
الرحمة متفرع من شارع الجيل الجديد امام مسجد عباد الرحمن خلف شركة ذوتس ارض نايل _ غبر
 - 102قوت القلوب خالد خليل القاضي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5939ورقم قيد  97970محل رئيسى عن توريد مصنوعات جلديه و بيع بالنت فيماعدا توريد العماله و
الملابس العسكريه و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه و فيماعدا
اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف ,بجهة محافظة السكندرية خلف 30باتريس لومومبا
شرق _ ابراج العبور منطقة الشللت الثالث _ شقه ( ) 33
 - 103محمد محمود عبد العال ابو زيد عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5953ورقم قيد  97971محل رئيسى عن صيانة اجهزة الكمبيوتر واللب توب فيما عدا خدمات
النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  1شارع الصحابة من شارع
 10الفلكى خلف مسجد خاتم المرسلين
 - 104ليلى مدحت محمد حسن ابو على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5959ورقم قيد  97972محل رئيسى عن وكالة دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة السكندرية عقار  4شارع
معهد جزار متفرع من بورسعيد
 - 105ضاحى محمد موسي حسانين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6017ورقم قيد  97975محل رئيسى عن بيع و تحضير وتجهيز جميع انواع الماكولت ,بجهة محافظة
السكندرية  19شارع بني سويف _ البراهيميه _ الطابق الرضي
 - 106احمد محمود عبد السلم حسنين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6031ورقم قيد  84995رئيسى آخر عن خردوات ,بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان  19 /شارع الصحافة _ محل رقم  _ 2الدور الرضى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 107امين احمد امين فريد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  6023ورقم
قيد  97976محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة السكندرية  18شارع العز _ البراهيمية _ محل رقم 2
 - 108ايمن حامد محمد حامد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6027
ورقم قيد  97977محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  40شارع فؤاد الحاوى _ شقة
 - 109سهام البدرى مراد صديق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6035
ورقم قيد  97978محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة السكندرية تقاطع شارع عبد السلم محجوب مع
شارع التوحيد _ الحضرة الجديدة
 - 110تامر ابراهيم محمد السيد ابوالسعادات تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  6039ورقم قيد  97979محل رئيسى عن الشحن والنقل الدولي وتجميع البضائع وتقديم خدمات
لوجيستية في مجال النشاط وعموم الستيراد والتصدير ( ماعدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  ) 6بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة السكندرية 102
برج مودرن بالس بالعقار الكائن بشارع رقم  39تنظيم ورقم  27صفيحة شارع السلطان عبدالعزيز _ الزاريطة
 - 111كريم عبدالواحد احمد عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6045ورقم قيد  97980محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة السكندرية  18شارع ابوبكر الصديق
الرحمة _ خورشيد
 - 112اشرف احمد عماره احمد تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6057
ورقم قيد  97981محل رئيسى عن توريد فحم و معسل ,بجهة محافظة السكندرية  5شارع الزاله ( الصفا و
المروة سابقا ) _ الحضره الجديده _ اول محل يسار العقار
 - 113محمد احمد ابراهيم احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6073ورقم قيد  97982محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور
الول علوى شارع قنال المحموديه عماره برج قصر الزهراء _ البر القبلي _ الحضرة الجديده
 - 114سمر اسماعيل مصطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6077ورقم قيد  97983محل رئيسى عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه يدويا ( فيما عدا التصنيع والتعبئة
والتغليف اللي ) ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع  804سيدى بشر ارض المحمره _ محل رقم 5
 - 115احمد فؤاد توفيق عبد المجيد ابو النجا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6096ورقم قيد  97984محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  11شارع على
هيبة متفرع من شارع خالد بن الوليد الدور الرضى _ سيدى بشر بحرى _ محل
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فروع الفراد
 - 1جمال محمد عبدالوهاب سرور قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5084ورقم قيد  33391محل فرعى
عن معرض بيع الوميتال بجهة محافظة السكندرية  11ش سعيد مؤمن من عبدالناصر السيوف محل  15ـ قسم
 - 2محمد ابراهيم السيد عمار قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5138ورقم قيد  94039محل فرعى عن
حذف نشاط  /البناء والتشييد وادارة الصول العقارية بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد السلم من شارع 45
الدولي بجوار توكيل مرسيدس
 - 3علء الدين محمد احمد العكبرى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5177ورقم قيد  80294محل
فرعى عن رحلت بجهة محافظة السكندرية شارع  30من شارع  _ 63سيدي بشر قبلي
 - 4ايمن ممتاز اسماعيل محمد  /الممتاز لتجارة حديد التسليح والسمنت قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5257ورقم قيد  66209محل فرعى عن اضافه نشاطالنقل بسيارات المنشاه بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح
الفرع الكائن بالعنوان  /وحده ادارية  301الدور الثالث علوى ببرج فيرجينا سموحة امام محافظة السكندرية بجوار
نادى التحاد السكندرى رقم (  ) 8الطريق الزراعى مصر السكندرية الرابعة الناصرية
 - 5ايمن مهران محمود مهران قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5267ورقم قيد  97840محل فرعى
عن مخبز افرنجى وحلوانى بجهة محافظة السكندرية  10ش رشدى باشا  ,قسم
 - 6فاطمه حسن على اسماعيل خضره قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5295ورقم قيد  91681محل
فرعى عن دعايه واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى
العنوان  22 /على  24شارع السبع بنات _ شقة بالدور الرابع
 - 7خيرى عبدالحميد احمد حماد ( حماد للتصدير والتوكيلت التجارية ) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 5357ورقم قيد  78687محل فرعى عن حذف نشاط  /الستيراد  ,,,وتم اضافة نشاط الدعاية والعلن ماعدا
اصدار الصحف والمجلت والنترنت بجهة محافظة السكندرية  471طريق الحريه بولكلى _ شقه (  ) 21بالدور
الخامس
 - 8حنان شعبان حسن السيد حسين قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5314ورقم قيد  86142محل فرعى
عن تعدل النشاط الى تصنيع مفروشات بجهة محافظة السكندرية شارع السلم عزبة حجازي البر القبلي
 - 9محمد عادل محمد شلبى قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5384ورقم قيد  92794محل فرعى عن
حذف نشاط الستيراد والتصدير والتخليص الجمركى بجهة محافظة السكندرية  7شارع اسكوت مدينة الطباء
المنشية البحرية محل رقم 7
 - 10منه ا محمد عبد الرحمن عبد اللطيف قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5388ورقم قيد 96851
محل فرعى عن ادارة الصيدليات بجهة محافظة السكندرية  13شارع محطة شدس
 - 11جابر محمود السيد اسماعيل قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5458ورقم قيد  77506محل فرعى
عن بيع ملبس حريمي بجهة محافظة السكندرية ناصية ميدان مكه المكرمه مع شارع  30امتداد المعهد الدينى _
العصافرة قبلى
 - 12اسامة ابراهيم الدسوقى اسماعيل احمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5446ورقم قيد 78053
محل فرعى عن تعدل النشاط الى مصنع طلء معادن بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 1 /
شارع بتروجت ابيس  2منطقه الوقاف متفرع من طريق مصر اسكندرية الزراعى
 - 13ملك متي حنا بشاي قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5571ورقم قيد  59792محل فرعى عن
تشغيل منتجات نسيجيه بجهة محافظة السكندرية شارع الشيخة نادية دور ارضى و  2علوي ابيس
 - 14اسامة محمود حسين صالح قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5578ورقم قيد  68103محل فرعى
عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه ) بجهة محافظة
السكندرية  96شارع احمد ابو سليمان اما شركة النشا والخميرة _ مكتب
 - 15غازى مصطفى غازى ابراهيم قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5623ورقم قيد  83475محل
فرعى عن مشتل لتنسيق الحدائق والفيلت والقرى السياحيه بجهة محافظة السكندرية  538طريق الجيش _ ابراج
الطائف _ البرج الثاني _ سيدي بشر
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 - 16احمد فتحي محمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5867ورقم قيد  39060محل فرعى
عن مشروبات ساخنه وبارده وكافيه ومطعم بجهة محافظة السكندرية  35شارع البيكباشى العسوي _ سيدى بشر
بحرى
 - 17احمد محمود اسماعيل عبد اللطيف قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5962ورقم قيد  97018محل
فرعى عن مساج وسبا بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه بجهة محافظة السكندرية 161
شارع خالد بن الوليد ميامي شقه ميزان بالدور الول
 - 18احمد حسن عبدالكريم حسن قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6044ورقم قيد  34282محل فرعى
عن يعدل النشاط الى  /مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات بجهة محافظة السكندرية  38شارع  610متفرع من
شارع القاهره سيدى بشر قبلى _ برج الندى _ غرفة بالدور الول العلوى
 - 19امام طلبه امام محمد ظنون قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6087ورقم قيد  96843محل فرعى
عن تم تعديل مسمى النشاط ليصبح ( تجاره موبيلت ) بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش  -بجوار صيدليه ابوخليل
ملك /محمود محمد محمود عبدا زباره ومحمد عبدالفتاح محمود عبدا زباره
 - 20امام طلبه امام محمد ظنون قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6087ورقم قيد  96843محل فرعى
عن تم تعديل مسمى النشاط ليصبح ( تجاره موبيلت ) بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع جديد بنشاط اكسسوار
موبايلت كائن  -السكندريه  -المركز التجارى  -سان استيفانو  -مول الوحده رقم 10s
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قيود الشركات
 - 1عبد الرحمن هانى عبد الرحمن فزع وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  5038ورقم قيد  97859مركز عام عن تسويق اليكترونى وبرمجيات وكتابة محتوى نصى
ومرئى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة
بجهة محافظة السكندرية  17شارع السيدة امنة _ الدور الول
 - 2مؤمن عماد محمد حافظ وشركاه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 5059ورقم قيد  97863مركز عام عن مطعم لتقديم المشويات بكافة انواعها بجهة محافظة السكندرية
 141شارع بور سعيد _ البراهيمية
 - 3عبدالرحمن احمد محمد ابراهيم ابوجليل وشريكته لتجارة وتوريدات اللحوم شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5099ورقم قيد  97871مركز عام عن تجارة
وتوريدات اللحوم بجهة محافظة السكندرية  39شارع سيبويه من شارع الجلء _ الدور الخامس عشر _
فيكتوريا
 - 4خالد كوزو وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5242ورقم قيد  97887مركز عام عن اعداد التصاميم المعمارية الهندسية والديكورات والتشطيبات
الداخلية والخارجية للمباني والمنشات والقيام بجميع اعمال المقاولت والتوريدات المرتبطة في مجال النشاط
والستيراد بجهة محافظة السكندرية  38شارع عبدالسلم عارف _ جليم
 - 5شركة مناسيب الهندسية  -منجود فتحى منجود وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  5367ورقم قيد  97903مركز عام عن الستشارات الهندسيه وجميع اعمال
المساحة فيماعدا الكمبيوتر و ماعدا النترنت و ليجوز ممارسة النشاط البعد الحصول علي التراخيص اللزمه
من الجهات المعينه بهذا النشاط بجهة محافظة السكندرية شقة رقم  605بالطابق السادس العلوى بالعماره ( ب
) ابراج جولدن سيتى شارع مصطفى كامل
 - 6عبدالرحمن عادل فتح ا وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  5484ورقم قيد  97916مركز عام عن عموم المقاولت وتوريدات عمومية فى مجال النشاط
فيماعدا توريدات العماله وماعدا الكمبيوتر ومستلزماته بجهة محافظة السكندرية  4عمارات الوطنية امتداد 14
مايو سموحة
 - 7بيتر عادل يوسف سلمه و شريكته لتعبئة و تغليف و توزيع المكسرات شركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5652ورقم قيد  97937مركز عام عن تعبئه و تغليف و توزيع
جميع انواع المكسرات بجهة محافظة السكندرية  9شارع ابراهيم السيد متفرع من شارع خالد بن الوليد امام
الكنيسه النجليزيه _ مكتب
 - 8محمد فوزي محمد السلم وشريكته شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  5754ورقم قيد  97952مركز عام عن التوريدات في مجال قطع غيار سيارات والتوكيلت
التجاريه والتصدير ( فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه ) بجهة محافظة
السكندرية  1شارع محمد نجيب _ سيدى بشر بحرى
 - 9محمد محمود مراد وشريكه شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 5840ورقم قيد  97962مركز عام عن العمل فى مجال تجارة الملبس بالتجزئه ماعدا الملبس العسكرية
بجهة محافظة السكندرية شارع محطة شدس _ قسم ثان الرمل
 - 10مينا عاطف فهيم وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 5995ورقم قيد  97973مركز عام عن صيدلية بجهة محافظة السكندرية  48شارع عمر لطفى _ كامب
شيزار قسم باب شرقى _ عقار  46تنظيم شارع المير ابراهيم سابقا بالسكندرية _ محل
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فروع الشركات
 - 1خليل السيد خليل ابراهيم وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5063ورقم قيد 18069
فرعى عن تعدل غرض الشركة الى  /مصنع ملبس بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى  /المحل رقم
 16المسمى جينا كلس بالعقار  12شارع الفلكي محطة الرمل قسم العطارين ونشاطه بيع منتجات المصنع
 - 2خليل السيد خليل ابراهيم وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5065ورقم قيد 18069
فرعى عن تعدل غرض الشركة الى  /مصنع ملبس بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى  /محل
سيستا بالدور الول بسنتر ومول الفلكي الكائن ناصية شارع الفلكي وكنيسة القباط قسم العطارين ونشاطه بيع
منتجات المصنع
 - 3الصدقاء لتعبئه وتغليف المواد الغذائية قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5482ورقم قيد
 84642فرعى عن القيام باعمال تعبئه وتغليف المواد الغذائية بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان  /شارع رقم  2سكة العشرة سموحة الجديدة خخلف مدرسة النترناشيونال
 - 4شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5524ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /شارع اسكندرية مطروح _ امام جمعيه ابناء جهينه
 - 5شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5526ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /باكوس شارع السوق امام مدرسة الظاهرية
 - 6شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5529ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  160 /شارع احمد شوقى _ رشدى
 - 7شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5533ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /وصلة الكيلو  21الرئيسى بالطريق الصحراوى امام موقف القاهرة اسكندرية
الصحراوى _ الكيلو 21
 - 8شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5535ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /امام بنزينة موبيل بجوار فتح ا _ الهانوفيل _ العجمى
 - 9شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5537ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  131 /شارع البير الول _ سموحة
 - 10شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5539ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /العروبة مول _ محور التعمير بجوار العروبة كمبوند وطريق مطار برج العرب
ك  34طريق الساحل الشمالى _ سيدى كرير
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 - 11شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5542ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  58 /طريق الجيش _ البراهيمية
 - 12شركة اليكس فارما قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5548ورقم قيد  94524فرعى عن
ادارة وتشغيل الصيدليات لصالح الشركة وتجارة وتوزيع الدوية البشرية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات
التجميل ول يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه لذلك بجهة محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  5 /شارع فوزى معاذ _ سموحه
 - 13شركة النوبارية لنتاج البذور ( نوباسيد ) قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5723ورقم قيد
 97944فرعى عن وحيث تقوم الشركة باصدارعقود بيع اراضى زراعية و اراضى فضاء و اراضى
صحراوية بناءعلى جلسات المزاد التى تعقد اسبوعيا وبناء على التنازلت التى تتم من المشترين لخرين طبقا
لشروط الشركة لذا فان المجلس يعتد بكافة العقود البتدائية التى صدرت من مديرعام الشركة منذ تحولها من العمل
بالقانون 203لسنة1991الى العمل بالقانون 159لسنة 1981مع استمرار تفويض مديرعام الشركة/محمد محمد
عبداللطيف الصيحى بالتوقيع على عقود البيع البتدائيةعلى ان يكون التوقيع على عقودالبيع النهائية من سعادة/
رئيس مجلس الدارةوالعضوالمنتد ب بالشركةاومن يفوضه والموافقه على تدعيم الشركة لشراء بعض وسائل النقل
واللت على ان يتم عرض الحتياجات على رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب للعتماد قبل الشراء مع
التصرف بالبيع بكافة وسائل النقل واللت الغير القتصادية للتشغيل وذلك بجلسة مزاد علنية بالستعانة باحد
الخبراء المثمنين مع تفويض السيد المهندس /محمد محمد عبد اللطيف الصيحى بالتوقيع النهائى على عقود البيع
الخاصة ببيع السيارات واللت ؛ بجهة محافظة البحيرة القريةالثامنة ك  75طريق السكندرية القاهرة
الصحراوى بملك  /الشركة
 - 14شركة النوبارية لنتاج البذور ( نوباسيد ) قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5723ورقم قيد
 97944فرعى عن وحيث تقوم الشركة باصدارعقود بيع اراضى زراعية و اراضى فضاء و اراضى
صحراوية بناءعلى جلسات المزاد التى تعقد اسبوعيا وبناء على التنازلت التى تتم من المشترين لخرين طبقا
لشروط الشركة لذا فان المجلس يعتد بكافة العقود البتدائية التى صدرت من مديرعام الشركة منذ تحولها من العمل
بالقانون 203لسنة1991الى العمل بالقانون 159لسنة 1981مع استمرار تفويض مديرعام الشركة/محمد محمد
عبداللطيف الصيحى بالتوقيع على عقود البيع البتدائيةعلى ان يكون التوقيع على عقودالبيع النهائية من سعادة/
رئيس مجلس الدارةوالعضوالمنتد ب بالشركةاومن يفوضه والموافقه على تدعيم الشركة لشراء بعض وسائل النقل
واللت على ان يتم عرض الحتياجات على رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب للعتماد قبل الشراء مع
التصرف بالبيع بكافة وسائل النقل واللت الغير القتصادية للتشغيل وذلك بجلسة مزاد علنية بالستعانة باحد
الخبراء المثمنين مع تفويض السيد المهندس /محمد محمد عبد اللطيف الصيحى بالتوقيع النهائى على عقود البيع
الخاصة ببيع السيارات واللت ؛ بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر ش الفردوس عمارات امن الدوله عماره
 1الوحده رقم  9الدور الثالث شقه رقم ()A3
 - 15نوباسيد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5723ورقم قيد  97944فرعى عن وحيث تقوم
الشركة باصدارعقود بيع اراضى زراعية و اراضى فضاء و اراضى صحراوية بناءعلى جلسات المزاد التى تعقد
اسبوعيا وبناء على التنازلت التى تتم من المشترين لخرين طبقا لشروط الشركة لذا فان المجلس يعتد بكافة
العقود البتدائية التى صدرت من مديرعام الشركة منذ تحولها من العمل بالقانون 203لسنة1991الى العمل
بالقانون 159لسنة 1981مع استمرار تفويض مديرعام الشركة/محمد محمد عبداللطيف الصيحى بالتوقيع على
عقود البيع البتدائيةعلى ان يكون التوقيع على عقودالبيع النهائية من سعادة /رئيس مجلس الدارةوالعضوالمنتد ب
بالشركةاومن يفوضه والموافقه على تدعيم الشركة لشراء بعض وسائل النقل واللت على ان يتم عرض
الحتياجات على رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب للعتماد قبل الشراء مع التصرف بالبيع بكافة وسائل النقل
واللت الغير القتصادية للتشغيل وذلك بجلسة مزاد علنية بالستعانة باحد الخبراء المثمنين مع تفويض السيد
المهندس /محمد محمد عبد اللطيف الصيحى بالتوقيع النهائى على عقود البيع الخاصة ببيع السيارات واللت ؛
بجهة محافظة البحيرة القريةالثامنة ك  75طريق السكندرية القاهرة الصحراوى بملك  /الشركة
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 - 16نوباسيد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5723ورقم قيد  97944فرعى عن وحيث تقوم
الشركة باصدارعقود بيع اراضى زراعية و اراضى فضاء و اراضى صحراوية بناءعلى جلسات المزاد التى تعقد
اسبوعيا وبناء على التنازلت التى تتم من المشترين لخرين طبقا لشروط الشركة لذا فان المجلس يعتد بكافة
العقود البتدائية التى صدرت من مديرعام الشركة منذ تحولها من العمل بالقانون 203لسنة1991الى العمل
بالقانون 159لسنة 1981مع استمرار تفويض مديرعام الشركة/محمد محمد عبداللطيف الصيحى بالتوقيع على
عقود البيع البتدائيةعلى ان يكون التوقيع على عقودالبيع النهائية من سعادة /رئيس مجلس الدارةوالعضوالمنتد ب
بالشركةاومن يفوضه والموافقه على تدعيم الشركة لشراء بعض وسائل النقل واللت على ان يتم عرض
الحتياجات على رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب للعتماد قبل الشراء مع التصرف بالبيع بكافة وسائل النقل
واللت الغير القتصادية للتشغيل وذلك بجلسة مزاد علنية بالستعانة باحد الخبراء المثمنين مع تفويض السيد
المهندس /محمد محمد عبد اللطيف الصيحى بالتوقيع النهائى على عقود البيع الخاصة ببيع السيارات واللت ؛
بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر ش الفردوس عمارات امن الدوله عماره  1الوحده رقم  9الدور الثالث شقه
رقم ()A3
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محو  -شطب
 - 1ساره عبد الرحمن احمد عبد السلم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  95398قيد فى  2021-02-04برقم
ايداع  1037وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17369بتاريخ / 1
 2022 / 6تم ترك التجاره نهائيا
 - 2محمد عبد الرحمن عبد الغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  48963قيد فى  2006-01-29برقم ايداع
 400وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17371بتاريخ / 6 / 2
 2022لترك التجارة نهائيا
 - 3محمود سعد علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49452قيد فى  2006-03-13برقم ايداع  1454وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17373بتاريخ  2022 / 6 / 2تم ترك
التجارة نهائيا
 - 4فهيم محمد فهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60245قيد فى  2008-04-20برقم ايداع  3487وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17370فى  2022/6/2لترك التجارة
نهائيا
 - 5شيماء نبيل مصطفى شكرى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79338قيد فى  2013-05-14برقم
ايداع  3482وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17372بتاريخ / 2
 2022 / 6تم ترك التجاره نهائيا
 - 6محمد خميس سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10067قيد فى  1994-11-21برقم ايداع 2620
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17375بتاريخ 2022 / 6 / 5
لوفاه التاجر
 - 7ناريمان فتح ا ابوالزين تاجر فرد سبق قيده برقم  24193قيد فى  1999-03-08برقم ايداع 1177
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17376بتاريخ  2022 / 6 / 5تم
ترك التجاره نهائيا
 - 8ناريمان فتح ا ابوالزين سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  24193قيد فى  2006-06-14برقم ايداع
 3983وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 9احمد ضيف محمدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96409قيد فى  2021-08-24برقم ايداع 7417
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17374بتاريخ  2022 / 6 / 5تم
ترك التجاره نهائيا
 - 10فريد على سيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  20405قيد فى  1998-03-30برقم ايداع 1423
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17381بتاريخ 2022 / 6 / 6
لترك التجارة نهائيا
 - 11محمود كمال ناجى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70641قيد فى  2010-05-17برقم ايداع
 4684وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم 17378فى  2022/6/6لترك
التجارة نهائيا
 - 12سيد همام محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  96047قيد فى  2021-06-07برقم ايداع  5094وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17377بتاريخ  20222 / 6 / 6تم
ترك التجارة نهائيا
 - 13رضا احمد صلح ابراهيم الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  52067قيد فى  2006-09-24برقم ايداع
 5241وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم 17384بتاريخ / 6 / 7
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 14مروان صلح فوزى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76948قيد فى  2012-06-10برقم ايداع
 4426وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17382بتاريخ / 6 / 7
 2022تم ترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجارية

 - 15امنه احمد حسنين رمضان محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  82087قيد فى  2014-09-23برقم ايداع
 6402وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17385بتاريخ / 6 / 7
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 16ياسمين ابراهيم حسن حسنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94120قيد فى  2020-06-29برقم ايداع
 3409وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17386بتاريخ / 6/ 7
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 17محمد السيد علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54352قيد فى  2007-03-14برقم ايداع 2019
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17390بتاريخ  2022 / 6 / 8تم
ترك التجاره نهائيا
 - 18احمد ياسين عبد الرحيم سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  57158قيد فى  2007-09-12برقم ايداع
 7504وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17388بتاريخ / 6 / 8
 2022لترك التجارة نهائيا
 - 19على حسن موسى عبدالرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم  86918قيد فى  2016-11-29برقم ايداع
 10671وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17389بتاريخ / 6 / 8
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 20فارس رجب راغب على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  92202قيد فى  2019-02-26برقم ايداع
 1811وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17391بتاريخ / 6 / 8
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 21صيدليه د ريهام سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  48669قيد فى  2005-12-19برقم ايداع  7563وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17396بتاريخ  2022 / 6 / 9تم ترك
التجاره نهائيا
 - 22محمود محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  59731قيد فى  2008-03-13برقم ايداع 2367
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17397بتاريخ  2022 / 6 / 9تم
ترك التجاره نهائيا
 - 23هانى فكرى شفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70300قيد فى  2010-04-26برقم ايداع 3911
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17393بتاريخ  2022 / 6 / 9تم
ترك التجارة نهائيا
 - 24فتحى حسين سلمه جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  71423قيد فى  2010-07-06برقم ايداع 6469
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17394بتاريخ  2022 / 6 / 9تم
ترك التجاره نهائيا
 - 25احمد عبدالشكور محمود محمد احمد ضرار تاجر فرد سبق قيده برقم  87098قيد فى 2016-12-29
برقم ايداع  11579وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم 17392
بتاريخ  2022 / 6 / 9تم ترك التجارة نهائيا
 - 26محمود احمد محمد السي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  92609قيد فى  2019-05-19برقم ايداع
 4304وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17395بتاريخ / 6 / 9
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 27ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748قيد فى  2007-08-14برقم ايداع
 6703وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر
 - 28محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92794قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5229
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر
 - 29هانى عيد فرج ا متريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  93680قيد فى  2020-01-26برقم ايداع 697
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17399بتاريخ 2022 / 6 / 12
لترك التجارة نهائيا
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 - 30علي محمد حسن علي العفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  93741قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
 1183وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17398فى 2022/6/12
بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 31ريماس عبدالغنى على البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  96468قيد فى  2021-09-05برقم ايداع 7779
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17400بتاريخ  2022 / 6 / 12تم
ترك التجاره نهائيا
 - 32محمد صبرى محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  30629قيد فى  2000-09-19برقم ايداع
 5028وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17404بتاريخ / 6 / 13
 2022لترك التجارة نهائيا
 - 33محمد محمود محمد محمود خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  71159قيد فى  2010-06-20برقم ايداع
 5886وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17403بتاريخ / 6 / 13
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 34اسلم محمد محمود محمد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  91255قيد فى  2018-09-25برقم ايداع
 9261وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17402بتاريخ / 6 / 13
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 35جرجس كيرلس روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11243قيد فى  1995-06-12برقم ايداع 1577
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17410فى  2022/6/14لترك
التجارة نهائيا للوفاة
 - 36محمد مصطفى جمال الدين محمد رشدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80661قيد فى 2014-01-27
برقم ايداع  497وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامرمحو برقم  17407بتاريخ
 2022 / 6 / 14تم ترك التجاره نهائيا
 - 37على على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  87631قيد فى  2017-03-27برقم ايداع  2954وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17408بتاريخ  2022 / 6 / 14تم
ترك التجارة نهائيا
 - 38احمد عشماوى محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  91519قيد فى  2018-11-12برقم ايداع
 10896وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17406بتاريخ / 6 / 14
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 39عامر محمد صالح عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  70705قيد فى  2010-05-23برقم ايداع
 4844وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17412بتاريخ / 6/ 15
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 40وليد محمد عبدالعليم غلمش تاجر فرد سبق قيده برقم  85141قيد فى  2016-02-18برقم ايداع 1463
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17411بتاريخ  2022 / 6 / 15تم
ترك التجاره نهائيا
 - 41صيدله وجيه  -وجيه موريس كامل عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  10883قيد فى 1995-04-12
برقم ايداع  992وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17414بتاريخ
 2022 / 6 / 16لترك التجارة نهائيا
 - 42رافت خليفه محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59364قيد فى  2008-02-20برقم ايداع 1614
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17413بتاريخ  2022 / 6 / 16تم
ترك التجاره نهائيا
 - 43على حسن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15740قيد فى  1997-01-06برقم ايداع  85وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17415بتاريخ  2022 / 6 / 19تم
ترك التجاره نهائيا
 - 44صيدليه د كريم محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53645قيد فى  2007-01-28برقم ايداع
 602وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم 17418فى  2022/6/19لترك
التجارة نهائيا
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 - 45منال محمد محمد احمد الجمل المنال للتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم  76055قيد فى
 2012-02-22برقم ايداع  1476وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم
 14423بتاريخ  2022 / 6/ 19تم ترك التجاره نهائيا
 - 46سامى احمد حسن سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  82603قيد فى  2014-12-17برقم ايداع  8797وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17421بتاريخ  2022 / 6 / 19لترك
التجارة نهائيا
 - 47مروان محمود عبد الحميد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  85758قيد فى  2016-05-19برقم
ايداع  4973وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17420بتاريخ / 19
 2022 / 6لترك التجارة نهائيا
 - 48بلل احمد بلل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  90497قيد فى  2018-05-13برقم ايداع  4801وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17417بتاريخ  2022 / 6 / 19تم
ترك التجاره نهائيا
 - 49احمد حسن محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  93816قيد فى  2020-02-24برقم ايداع 1705
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17416بتاريخ  2022 / 6 / 19تم
ترك التجارة نهائيا
 - 50ماهر ايمن عبد المحسن على قرايطم تاجر فرد سبق قيده برقم  96113قيد فى  2021-06-17برقم
ايداع  5489وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17419بتاريخ / 19
 2022 / 6لترك التجارة نهائيا
 - 51صيدليه الدكتور عبد الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8675قيد فى  1994-02-21برقم ايداع 415
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17426بتاريخ  2022 / 6 / 20تم
ترك التجارة نهائيا
 - 52حسين احمد ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  21484قيد فى  1997-07-08برقم ايداع 3126
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17425بتاريخ 2022 / 6 / 20تم
ترك التجارة نهائيا
 - 53عبدالسلم على عبدالسلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  85910قيد فى  2016-06-13برقم ايداع
 5644وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17424بتاريخ / 6 / 20
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 54ابراهيم العدل سلم العدل سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  6948قيد فى  1993-04-15برقم ايداع
 665وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17429بتاريخ / 6 / 22
 2022لترك التجارة نهائيا
 - 55سليمان داود سليمان حمروش تاجر فرد سبق قيده برقم  57334قيد فى  2007-09-26برقم ايداع
 7856وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17428بتاريخ / 6 / 22
 2022تم ترك التجارة لوفاة التاجر
 - 56هبه سمير يسى اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  61288قيد فى  2008-06-23برقم ايداع  5679وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17430بتاريخ  2022 / 6 / 22لترك
التجارة نهائيا
 - 57احمد محمد ابراهيم عبد السلم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  68670قيد فى  2016-09-06برقم
ايداع  8176وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 58احمد حسن احمد عقيل تاجر فرد سبق قيده برقم  93616قيد فى  2020-01-12برقم ايداع  234وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17431فى  2022/6/22لترك التجارة
نهائيا
 - 59علء احمد محمد هنداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  55919قيد فى  2007-06-14برقم ايداع 4862
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17433بتاريخ  2022 / 6 / 23تم
ترك التجارة نهائيا
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 - 60غاده محمود حاتم يوسف كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  86051قيد فى  2016-07-13برقم ايداع
 6390وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17434بتاريخ / 6 / 23
 2022تم ترك التجاره نهائيا
 - 61عادل محمود عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71044قيد فى  2010-06-13برقم ايداع
 5641وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17436فى 2022/6/26
لترك التجارة نهائيا
 - 62هويدا مصطفى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  75397قيد فى  2011-12-06برقم ايداع 7701
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17440بتاريخ 2022 / 6 / 26
لترك التجارة نهائيا
 - 63احمد مصطفى عبد ا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  84122قيد فى  2015-08-16برقم ايداع
 6233وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17437بتاريخ / 6 / 26
 2022لترك التجارة نهائيا
 - 64احسان فكرى زناتى سباق تاجر فرد سبق قيده برقم  84752قيد فى  2015-12-24برقم ايداع 9858
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو  17435بتاريخ  2022 / 6 / 26لترك
التجارة نهائيا
 - 65هاني فؤاد محمد محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  97607قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 3109وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17438بتاريخ / 6 / 26
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 66محمد يحيى محمد روبى تاجر فرد سبق قيده برقم  24330قيد فى  1999-03-16برقم ايداع 1379
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17445بتاريخ 2022 / 6/ 27
لوفاة التاجر
 - 67مراد متي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29880قيد فى  2000-07-08برقم ايداع  3661وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17443بتاريخ  2022 / 6 / 27تم
ترك التجارة نهائيا
 - 68شريف ابراهيم حسنين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  34288قيد فى  2001-09-23برقم ايداع
 4979وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17441بتاريخ / 6 / 27
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 69عادل سعد الدين السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38475قيد فى  2003-01-13برقم ايداع 186
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17446بتاريخ  2022 / 6 / 27تم
ترك التجاره نهائيا
 - 70مارى جميل فهمى هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  65810قيد فى  2009-05-12برقم ايداع 4264
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17444بتاريخ  2022 / 6 / 27تم
ترك التجارة نهائيا
 - 71منى حنفى محمود اسماعيل ابوعمه تاجر فرد سبق قيده برقم  71455قيد فى  2010-07-08برقم ايداع
 6541وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17442بتاريخ / 6 / 27
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 72جوزيف فرنسيس صدقى قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  82529قيد فى  2014-12-08برقم ايداع
 8485وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شط بامر محو رقم  17450فى 2022/6/28
لترك التجارة نهائيا
 - 73عماد جميل حسب النبى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94106قيد فى  2020-06-25برقم ايداع
 3612وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17447بتاريخ / 6 / 28
 2022تم ترك التجارة نهائيا
 - 74غطاس فرج غطاس ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  95888قيد فى  2021-04-26برقم ايداع 3924
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17451بتاريخ 2022 / 6 / 28
لترك التجارة نهائيا
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 - 75السيد محمد السيد السنوسى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  97406قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 1712وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
 - 76نسيم زكى خله جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  4702قيد فى  1992-01-21برقم ايداع  120وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17454بتاريخ  2022 / 6 / 29لترك
التجارة نهائيا
 - 77احمد فرغلى احمد حسين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  91623قيد فى  2018-11-28برقم ايداع
 11477وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17453بتاريخ / 6 / 29
 2022لترك التجارة نهائيا
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رأس المال
 - 1جمال محمد عبدالوهاب سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  33391قيد فى  2001-07-03برقم ايداع
 3381فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 2نادر محمود عبده عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  49579قيد فى  2006-03-21برقم ايداع 1732
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 3محمد حسن ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57717قيد فى  2007-11-01برقم ايداع  873فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4باسم محمود رمضان شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  55982قيد فى  2007-06-19برقم ايداع 4985
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 5فاطمه رمضان على محمد المغربي تاجر فرد سبق قيده برقم  94725قيد فى  2020-10-04برقم ايداع
 6593فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6محمد مبارك محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  97881قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5195فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7اسامه محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41552قيد فى  2003-12-20برقم ايداع 6559
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8تعدل السم التجارى الى ناصر للستيراد والتصدير والستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم
 59578قيد فى  2008-03-04برقم ايداع  2035فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 500,000.000
 - 9صفاء اسماعيل رجب عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  95101قيد فى  2020-12-13برقم ايداع
 8691فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 10محمد عبدالعزيز محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  13525قيد فى  1996-06-19برقم ايداع
 1751فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 11محمد احمد محمد ابو سمره تاجر فرد سبق قيده برقم  71466قيد فى  2010-07-08برقم ايداع 6577
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 12عمرو امام احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80747قيد فى  2014-02-10برقم ايداع  864فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 13توفيق رمضان توفيق عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  97506قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 2417فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14هشام احمد حلمى محمد ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  3145قيد فى  1991-02-23برقم ايداع
 312فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 15نور عيسى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33806قيد فى  2001-08-06برقم ايداع  4097فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16هيثم محمد عاطف بدوى القارح تاجر فرد سبق قيده برقم  92060قيد فى  2019-02-05برقم ايداع
 10106فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17تم تعديل السم التجارى الى  /بسام ابراهيم حسن على القصراوى ( بقاله السلطان ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  95772قيد فى  2021-04-06برقم ايداع  3243فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 18حسن جميل فتح ا عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  18260قيد فى  1997-09-18برقم ايداع 4984
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000,000.000
 - 19السيد بهجات محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  47953قيد فى  2005-10-03برقم ايداع
 6081فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20احمد رشدى احمد محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  71493قيد فى  2010-07-11برقم ايداع
 6638فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
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 - 21اسلم محمد عبدالرازق فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  72610قيد فى  2010-11-14برقم ايداع
 10032فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22احمد عبدالنبى عبيد محمد السقيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  86964قيد فى  2016-12-07برقم ايداع
 10887فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 23علء رفعت عبد الحميد الحويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  96095قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5514فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 24سامح السيد عبدالرحيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  97873قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5119فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 25فؤاد فخرى جاد ا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  97945قيد فى  2014-05-15برقم ايداع 2879
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 26تعدل السم التجارى إلى محمد قاسم احمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  42639قيد فى
 2004-04-10برقم ايداع  1974فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 27السيد فتح ا محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  3234قيد فى  1991-03-13برقم ايداع  417فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 28تعدل السم التجارى إلى اسلم صلح محمد بدوى بدوى لصناعه كافة ما يصنع من العجين ماعدا
البسكويت والجاتوه تاجر فرد سبق قيده برقم  82289قيد فى  2014-11-04برقم ايداع  7402فى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 29ابو المجد حسان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7932قيد فى  1993-11-02برقم ايداع 1963
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 30مصطفي عبد المالك معتمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51863قيد فى  2006-09-07برقم ايداع
 6255فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31مينا حلمى عطيه اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  85832قيد فى  2016-05-31برقم ايداع 5278
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32حسن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  50991قيد فى  2006-07-03برقم
ايداع  4523فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 33تم تعديل السم التجارى إلى مكتب الجمل للرحلت مينا عبده يوسف الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم
 72821قيد فى  2010-12-15برقم ايداع  10687فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 1,000,000.000
 - 34كورلس سعد سيدهم جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  89119قيد فى  2017-10-19برقم ايداع
 10020فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 35محمد السيد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  91389قيد فى  2018-10-18برقم ايداع 10065
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 36ايهاب اديب بشاره جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  94066قيد فى  2020-06-17برقم ايداع 4470
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 37محمد رمضان بيومى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97839قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 4850
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 38سلمه محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  62632قيد فى  2008-09-16برقم ايداع  8411فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 39مصطفى خميس مصطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  69120قيد فى  2010-02-03برقم ايداع
 1029فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 40تم اضافة السم التجارى  /مؤسسة ابو الخير لتغليف وتجهيز مواد دعاية تاجر فرد سبق قيده برقم
 81171قيد فى  2014-04-14برقم ايداع  2641فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 1,000,000.000
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 - 41عماد محمد موسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87860قيد فى  2017-04-26برقم ايداع  4003فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 42شريف عبدالعزيز بشارى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  96400قيد فى  2021-08-22برقم ايداع
 7341فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 43الجوربجى للرحلت _ حنان اسماعيل محمد الجوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم  97227قيد فى
 2022-01-19برقم ايداع  632فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 44محمد عزت محمد المنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  72420قيد فى  2010-10-26برقم ايداع 9471
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45ريهام محمد جمعه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89976قيد فى  2018-03-06برقم ايداع
 2381فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 46ابراهيم محمد عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  92598قيد فى  2019-05-16برقم ايداع
 4272فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47تعدل السم التجارى إلى علء محمد مصطفى عاصى عاصى لتوزيع المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده
برقم  77376قيد فى  2012-08-14برقم ايداع  5852فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 25,000,000.000
 - 48احمد فتحى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  89685قيد فى  2018-01-22برقم ايداع  773فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000.000
 - 49تم اضافة السم التجارى ليصبح  /واصف للمقاولت العامة  -انور فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد
سبق قيده برقم  48771قيد فى  2006-01-02برقم ايداع  21فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس
المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 50الصافى عادل شحاته سعد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  96103قيد فى  2021-06-16برقم ايداع
 5438فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 51محمود محمد احمد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  96251قيد فى  2021-07-14برقم ايداع
 6332فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 52زهراء سعد احمد دعبيس تاجر فرد سبق قيده برقم  22202قيد فى  1998-09-19برقم ايداع 4375
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 53ايهاب السيد عبد الحميد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  45871قيد فى  2005-03-22برقم ايداع
 1681فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 54محمد عبد المولي علي السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  61381قيد فى  2008-06-26برقم ايداع
 5841فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 55رامى فايز نصحى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  82608قيد فى  2014-12-17برقم ايداع 8824
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 56صفاء حسن السيد بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  96480قيد فى  2021-09-06برقم ايداع 7833
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000

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

Page 26 of 77

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1جمال محمد عبدالوهاب سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  33391قيد فى  2001-07-03برقم ايداع
 3381وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  11ش سعيد مؤمن من
عبدالناصر السيوف محل  15ـ قسم
 - 2محمد حسن ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57717قيد فى  2007-11-01برقم ايداع 873
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى  44 /شارع مستجد
_ برج التيسير _ ميامي
 - 3تعدل السم التجارى ليصبح مصطفى للبقاله الجافه مصطفى محمد رمضان السيد عمار تاجر فرد سبق قيده
برقم  90178قيد فى  2018-03-28برقم ايداع  3347وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى  /عقار رقم  7ش مسجد الصداقه السلميه  ,سيدى بشر قبلى ,
محل رقم  , 9قسم
 - 4سالم عبدالفتاح سالم سليه تاجر فرد سبق قيده برقم  91006قيد فى  2018-08-08برقم ايداع 7798
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى  58 /مكرر شارع
مصطفى ابو هيف خلف السفاره الروسية سابا باشا
 - 5عبد الفتاح احمد احمد احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم  56802قيد فى  2007-08-19برقم ايداع
 6824وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان  4 /عمارات
الصيادله طريق  14مايو ( شقه  ) 203سموحه
 - 6عبير امين محمد احمد البطل تاجر فرد سبق قيده برقم  93667قيد فى  2020-01-22برقم ايداع 597
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /برج البركة
شارع محمد نجيب من العيسوي _ سيدي بشر _ شقة بالدور الول علوي
 - 7محمد خلف ياسين خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  97433قيد فى  2022-02-23برقم ايداع 1883
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان  62 /من شارع 65
خلف مسجد هدي السلم _ سيدي بشر قبلي
 - 8عبدالفضيل يونس عبدالفضيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68513قيد فى  2009-12-21برقم ايداع
 10706وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى  29 /ش
محمد نجيب متفرع من طريق جمال عبدالناصر  ,سيدى بشر بحرى  ,قسم
 - 9رامى جمال وهبه جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  80321قيد فى  2013-11-27برقم ايداع 7429
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /شارع جميلة
ابو حريد _ السيوف شماعة _ برج موسى _ الدور الرابع يمين السانسير _ فوق محل مارينا للدوات الصحية
 - 10هشام رؤوف محمود بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  86773قيد فى  2016-11-08برقم ايداع
 9977وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /خلف
 4شارع ابراهيم العطار زيزينيا _ خلف مسجد يحيي _ الدور التاسع
 - 11محمد ابراهيم السيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  94039قيد فى  2020-06-11برقم ايداع 3269
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
شارع مسجد السلم من شارع  45الدولي بجوار توكيل مرسيدس
 - 12ايمن رفعت فرج فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  76919قيد فى  2012-06-07برقم ايداع 4350
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى  633 /ابراج النور
ميامي
 - 13امير عيد عبدالرحمن عبود تاجر فرد سبق قيده برقم  77227قيد فى  2012-07-18برقم ايداع
 5318وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى  15 /شارع
زهران رشدي جليم
 - 14علء الدين محمد احمد العكبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  80294قيد فى  2013-11-25برقم ايداع
 7344وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان
 /شارع  30من شارع  _ 63سيدي بشر قبلي
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 - 15منه ا عادل رمضان مغربى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94821قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 7030وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /ابراج
جولدن سيتي شارع مصطفي كامل _ برج ب _ بالدور الثاني _ السيوف
 - 16تعدل السم التجارى إلى الممتاز لتجارة حديد التسليح والسمنت تاجر فرد سبق قيده برقم  66209قيد
فى  2009-06-08برقم ايداع  5161وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /وحده ادارية  301الدور الثالث علوى ببرج فيرجينا سموحة امام
محافظة السكندرية بجوار نادى التحاد السكندرى رقم (  ) 8الطريق الزراعى مصر السكندرية الرابعة
الناصرية
 - 17ممدوح مختار محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  69926قيد فى  2010-03-28برقم ايداع
 2980وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى 32 /
عمارات اسكان ضباط مصطفى كامل شقه رقم 22
 - 18هانى بدوى بشير حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  92493قيد فى  2019-04-24برقم ايداع 3788
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  226 /شارع
بورسعيد
 - 19محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92794قيد فى  2019-07-03برقم ايداع 5397
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى  7شارع
اسكوت مدينة الطباء المنشية البحرية محل رقم  7ونشاطه معرض اجهزة تكييف براسمال  5000خمسه الف
جنيه
 - 20ايمن مهران محمود مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  97840قيد فى  2022-05-29برقم ايداع
 4880وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  10ش رشدى باشا  ,قسم
 - 21اسامه محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41552قيد فى  2003-12-20برقم ايداع
 6559وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 6 /
شارع  12من شارع  14الفلكى
 - 22احمد محمد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  49141قيد فى  2006-02-15برقم ايداع 808
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز الرئيسي ليصبح 19 /
شارع ابراهيم شوقي
 - 23احمد محمد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  49141قيد فى  2006-02-15برقم ايداع 808
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع
 - 24فاطمه حسن على اسماعيل خضره تاجر فرد سبق قيده برقم  91681قيد فى  2018-12-05برقم ايداع
 11760وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى
العنوان  22 /على  24شارع السبع بنات _ شقة بالدور الرابع
 - 25صفاء اسماعيل رجب عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  95101قيد فى  2020-12-13برقم ايداع
 8691وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 80 /
شارع جلل الدسوقى _ كومبوند البركة
 - 26ياسر السيد محمد احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  95150قيد فى  2020-12-22برقم ايداع
 9061وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى  /محل رقم
(  ) 10عمارات الوطنيه كومبيلكس _ سموحه
 - 27حسني السبع الديب بساده تاجر فرد سبق قيده برقم  95571قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 2034
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  28 /شارع
الجلء
 - 28فادي تلميذ بدري ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  50209قيد فى  2006-05-14برقم ايداع 2992
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى  246 /شارع جمال
عبدالناصر _ محل (  _ ) 3ميامي
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 - 29ارميا الفونس تكل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  53023قيد فى  2006-12-07برقم ايداع
 8582وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي  21 /شارع
بيلوز _ البراهيميه
 - 30تعدل السم التجارى إلى خيرى عبدالحميد احمد حماد حماد للتصدير والتوكيلت التجارية والدعاية
والعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  78687قيد فى  2013-02-04برقم ايداع  867وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن  471 /طريق الحريه
بولكلى _ شقه (  ) 21بالدور الخامس
 - 31حنان شعبان حسن السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  86142قيد فى  2016-07-31برقم ايداع
 6843وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان
 /شارع السلم عزبة حجازي البر القبلي
 - 32عصام ابراهيم محمد البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  97201قيد فى  2022-01-13برقم ايداع
 434وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الى 592 /طريق الحرية
زيزينيا قسم الرمل
 - 33عصام ابراهيم محمد البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  97201قيد فى  2022-01-13برقم ايداع
 434وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى شارع
متفرع من ش محطة شدس الرمل
 - 34ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748قيد فى  2007-08-14برقم ايداع
 6702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الرئيسي  43 /أ
_ محل بالسوق التجاري الرئيسي _ سموحه
 - 35ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748قيد فى  2007-08-14برقم ايداع
 6702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  43 /أ السوق التجارى  -سموحه  -قسم سيدى جابر  -ونشاطه سنترال
 - 36السيد يونس على محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  62920قيد فى  2008-10-15برقم ايداع
 9023وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسي الخر /
ابيس بجوار محطه كهرباء اللمان و نشاطه  /تصنيع اكسسوارات السقف الصناعي  ///و راس ماله 10000 /
عشرة الف جنيها فقط لغير  ///السمه التجاريه  /ماستر ميتال ///
 - 37اسلم محمد عوض حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70008قيد فى  2010-04-06برقم ايداع 3210
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  38شارع ممتاز باشا فيكتوريا
 - 38محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92794قيد فى  2019-07-03برقم ايداع 5397
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 7 /
شارع اسكوت مدينة الطباء المنشية البحرية محل رقم 7
 - 39محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92794قيد فى  2019-07-03برقم ايداع 5397
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  7 /شارع اسكوت مدينة الطباء المنشية البحرية محل رقم 7
 - 40منه ا محمد عبد الرحمن عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  96851قيد فى  2021-11-08برقم
ايداع  9960وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان  13 /شارع محطة شدس
 - 41فادي زكريا تامر عشم ا تاجر فرد سبق قيده برقم  97244قيد فى  2022-01-20برقم ايداع 711
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  435 /شارع
جمال عبدالناصر _ المندرة بحري _ برج البشير
 - 42هشام احمد حلمى محمد ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  3145قيد فى  1991-02-23برقم ايداع
 312وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى  36 /شارع
القائد جوهر
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 - 43جابر محمود السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  77506قيد فى  2012-09-09برقم ايداع
 6341وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرح الكائن في /
ناصية ميدان مكه المكرمه مع شارع  30امتداد المعهد الدينى _ العصافرة قبلى
 - 44اسامه ابراهيم الدسوقى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  78053قيد فى  2012-11-19برقم ايداع
 8158وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان
 1 /شارع بتروجت ابيس  2منطقه الوقاف متفرع من طريق مصر اسكندرية الزراعى
 - 45مصطفى عبد الستار عبد ا فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  82193قيد فى  2014-10-19برقم ايداع
 6941وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في 38 /
تنظيم محمد علي سابقا وحاليا شارع فوزي معاذ _ بجوار كوبري البراهيمية
 - 46مصطفى عبد الستار عبد ا فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  82193قيد فى  2014-10-19برقم ايداع
 6941وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسي اخر كائن في
 38 /تنظيم محمد علي سابقا وحاليا شارع فوزي معاذ _ بجوار كوبري البراهيمية _ محل الدور الول والثاني
 ////ونشاطه  /بيع سجاد ومراتب  //////وراس ماله  ( 25000 /خمسه وعشرون الف جنيا ) /////وسمته التجاريه
/لفندر_  ( LAVENDERمنشأه فرديه )
 - 47محمد عصام فؤاد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  87970قيد فى  2017-05-10برقم ايداع
 4475وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافة نشاط الى الرئيسى
الخر  /ادارة قاعات الفراح وحمامات السباحه والماكن الترفيهيه فيما عدا خدمات النترنت والمن والحراسه
وبعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 48محمد رافت مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93701قيد فى  2020-01-30برقم ايداع
 892وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 18 /
شارع بهاء الدين _ فيكتوريا
 - 49تم تعديل السم التجارى الى  /بسام ابراهيم حسن على القصراوى ( بقاله السلطان ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  95772قيد فى  2021-04-06برقم ايداع  3243وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  5 /شارع المدينة المنورة من عبدالناصر _ برج المعراج _
العصافرة
 - 50الصافى عادل شحاته سعد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  96103قيد فى  2021-06-16برقم ايداع
 5438وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي 2 /
شارع النبوي المهندس _ المندرة قبلي
 - 51مجدى ابراهيم ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6123قيد فى  1992-11-07برقم ايداع
 1890وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الى /عقار  1ش اليزيدى
من45
 - 52جابر السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70507قيد فى  2010-05-10برقم ايداع 4369
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان إلى  6 /ش حامد نصر
محل رقم  , 5قسم
 - 53احمد رشدى احمد محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  71493قيد فى  2010-07-11برقم ايداع
 6638وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /محل
رقم  2الكائن بالعقار  406طريق الحرية _ مصطفي كامل
 - 54فؤاد فخرى جاد ا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  97945قيد فى  2014-05-15برقم ايداع 2879
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /خلف613
طريق الحريه  -زيزينيا  -شقه بالدور الرضى  -قسم الرمل
 - 55ملك متي حنا بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  59792قيد فى  2008-03-17برقم ايداع 2488
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في  /شارع
الشيخة نادية دور ارضى و  2علوي ابيس
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 - 56اسامة محمود حسين صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  68103قيد فى  2009-11-11برقم ايداع
 9634وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في /
 96شارع احمد ابو سليمان اما شركة النشا والخميرة _ مكتب
 - 57عزت فرج عبد النبى هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  61741قيد فى  2008-07-20برقم ايداع
 6563وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى الخر
الكائن بالعنوان  /شارع مسجد الفاتح عمرو بن العاص امام كوبرى الدولى _ ابيس الولى  /////ونشاطه  /توزيع
حاصلت زراعيه  ////////وراس ماله  ( 5000 /خمسة الف جنيها فقط ل غير ) //////وبداية نشاطه / 9 / 29 /
2020
 - 58شاميه على سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70441قيد فى  2010-05-05برقم ايداع 4209
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى  /عقار رقم 8
عمارات التوب هاوس شارع النصر محل رقم 3
 - 59غازى مصطفى غازى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  83475قيد فى  2015-04-30برقم ايداع
 3456وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان
الي  538 /طريق الجيش _ ابراج الطائف _ البرج الثاني _ سيدي بشر
 - 60ابو المجد حسان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7932قيد فى  1993-11-02برقم ايداع 1963
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل مركز النشاط ليصبح  /وحدة
رقم (  ) 2نموذج (  ) 2بالدور الميزانين بالعقار رقم  93شارع احمد قمحة _ كامب شيزار
 - 61حسن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  50991قيد فى  2006-07-03برقم
ايداع  4523وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان35 /
قنال المحموديه _ جانوتي
 - 62احمد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  85542قيد فى  2016-04-17برقم ايداع
 3962وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 497 /
شارع كستانيا _ درباله _ شقة رقم  2الدور الول _ الراس السوداء
 - 63احمد فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39060قيد فى  2002-03-23برقم ايداع 1472
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في  35 /شارع
البيكباشى العسوي _ سيدى بشر بحرى
 - 64تم اضافة السم التجارى مؤسسه عادل فايد لتوزيع الهدايا بالجمله تاجر فرد سبق قيده برقم  53467قيد
فى  2007-01-15برقم ايداع  255وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تعديل العنوان إلى  21 /ش عقل باشا سيدى بشر قبلى امام بويات نعومه  /قسم
 - 65محمود محمد السيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  59265قيد فى  2008-02-13برقم ايداع
 1387وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي 91 /
مكرر شارع خالد بن الوليد _ سيدي بشر بحري
 - 66رضا مسعد احمد عوض الرضا للثاث الراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  60566قيد فى
 2008-05-13برقم ايداع  4181وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تم
افتتاح رئيسي اخر الكائن بالعنوان  /العنانية _ بجوار مسجد الرحمة _ بشري ابراهيم ابراهيم خروبة  ///نشاطه /
ورشة نجاره  ///راس ماله  ( 50000 /خمسون الف جنيها فقط لغير )
 - 67تعدل السم التجارى إلى عطارة ماضى احمد محمد ابراهيم عبدالسلم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم
 68670قيد فى  2009-12-31برقم ايداع  11036وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية تم الغاء الفرع
 - 68تعدل السم التجارى إلى عطارة ماضى احمد محمد ابراهيم عبدالسلم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم
 68670قيد فى  2009-12-31برقم ايداع  11036وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح  24 /ش سليمان الفارسى  -العصافرة بحرى  -قسم
 - 69اسلم سلمه مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83817قيد فى  2015-06-17برقم ايداع 4977
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /الرحمانية
الجديدة الصلح امام المعمورة الشاطئ
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 - 70عبد الناصر سليمان داود حمروش تاجر فرد سبق قيده برقم  93015قيد فى  2019-08-28برقم ايداع
 6811وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /عزبة
نصر صالح _ المنشية البحرية _ الراس السوداء
 - 71جمال عيد محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14744قيد فى  1996-10-24برقم ايداع
 3626وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  /شقة
بالدور الول علوي بمنزل ورثة  /الحاج عيد محمود _ عزبة الحاج محمد _ الطابية خط رشيد
 - 72احمد السيد احمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  13393قيد فى  1996-06-03برقم ايداع 1536
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي  10 /شارع
مصطفي نجيب ميامي _ شقة بالدور الخامس عشر
 - 73تم اضافة السم التجارى ليصبح  /واصف للمقاولت العامة  -انور فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد
سبق قيده برقم  48771قيد فى  2006-01-02برقم ايداع  21وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح  /شارع المانه وناصية شارع  30من شارع 45
عصافرة قبلى _ شقة بالدور الول علوى يمين الصاعد
 - 74حمدى حسن كامل الطيارى تاجر فرد سبق قيده برقم  79321قيد فى  2013-05-12برقم ايداع
 3400وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم (  ) 4ابراج المدينه
الفرنسيه _ شارع مصطفى كامل الدور الرابع _ بجوار قاعات افراح الراس السوداء
 - 75احمد محمود اسماعيل عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  97018قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 10999وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في /
 161شارع خالد بن الوليد ميامي شقه ميزان بالدور الول
 - 76عمرو عبدالغفار عبدا فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  97974قيد فى  2018-09-30برقم ايداع
 7591وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الى -شارع  16السكه
الحديد شقه بالميزان بالدور الول بملك  -كمال اسماعيل عبدا خليل
 - 77احمد حسن عبدالكريم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  34282قيد فى  2001-09-22برقم ايداع
 4959وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في /
 38شارع  610متفرع من شارع القاهره سيدى بشر قبلى _ برج الندى _ غرفة بالدور الول العلوى
 - 78احمد محمود عبدالسلم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  84995قيد فى  2016-01-28برقم ايداع
 754وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان  19 /شارع الصحافة _ محل رقم  _ 2الدور الرضى  ////ونشاطه  /خردوات  ///وراس ماله /
 12000اثنا عشر الف جنيها ل غير
 - 79رامى فايز نصحى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  82608قيد فى  2014-12-17برقم ايداع
 8824وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح 16 /
شارع عمر زعفان _ البراهيمية
 - 80احمد محمود صالح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  97812قيد فى  2022-05-23برقم ايداع 4641
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى  /محل دور ارضى
بالعقار رقم  28ش السلم متفرع من ش المراغى الجديده ناصيه ش مصنع بلستيك اولد العم امام مسجد
عبادالرحمن  ,قسم
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النشاط
 - 1جمال محمد عبدالوهاب سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  33391قيد فى  2001-07-03برقم ايداع
3381وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /المقاولت
 - 2محمد حسن ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57717قيد فى  2007-11-01برقم ايداع 873وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد مهمات المرور وسلمة الطرق ومهمات
الوقايه وبيع ملبس للهيئات الحكومية والخاصه وتوريد وتركيب كاميرات مراقبه ( فيما عدا الملبس العسكريه
وفيما عدا الكاميرات اللسلكية والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على التراخيص اللزمه )
 - 3شريف احمد احمد الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  67732قيد فى  2009-10-14برقم ايداع 8691
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات مستلزمات النتاج ومهمات
المصانع وقطع غيار واللت والمعدات والعوازل الحرارية فيما عدا توريدات العمالة
 - 4مارسا عبد الملك شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  19630قيد فى  1998-01-17برقم ايداع 221وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بيع ادوات نظافة بلستيك
 - 5فتحي عبد الواحد علي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  58379قيد فى  2007-12-13برقم ايداع 10159
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تصدير وتوكيلت تجارية
 - 6ايمن رفعت فرج فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  76919قيد فى  2012-06-07برقم ايداع 4350وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى  /تجارة مواد غذائية
 - 7جمعه محمد على الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  84142قيد فى  2015-08-19برقم ايداع 86328
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /الحفر و الردم و رفع المخلفات
 - 8عبدالمولى على متولى الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  95674قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
2604وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /وساطه عقارية
 - 9هانى بدوى بشير حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  92493قيد فى  2019-04-24برقم ايداع 3788وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /اقامة المعارض والمؤتمرات فيما عدا خدمات
النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 10محمد عادل محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92794قيد فى  2019-07-03برقم ايداع 5397
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد والتصدير والتخليص الجمركى
 - 11اسامه محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41552قيد فى  2003-12-20برقم ايداع
6559وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تصنيع ملبس جاهزة
 - 12احمد محمد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  49141قيد فى  2006-02-15برقم ايداع 808وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد
 - 13تعدل السم التجارى الى ناصر للستيراد والتصدير والستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم
 59578قيد فى  2008-03-04برقم ايداع 2035وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل
النشاط الي  /استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة  36من مجموعة  6والمجموعة 19
 - 14صفاء اسماعيل رجب عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  95101قيد فى  2020-12-13برقم ايداع
8691وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط  /تجارة ملبس جملة وقطاعى
 - 15محمد محمود محمد حسن جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  53232قيد فى  2006-12-21برقم ايداع
9004وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى تجاره مواد غذائيه
 - 16اسماء محمد على عبد السلم حبيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  95015قيد فى  2020-11-22برقم ايداع
8075وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بيع اكسسوارات حريمي وبيع
مستلزمات الحيوانات الليفة وطيور الزينة
 - 17توفيق رمضان توفيق عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  97506قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
2417وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بيع ايشاربات و بيع ملبس
جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه
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 - 18اكرم محمد حسن الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  13608قيد فى  1996-07-01برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة النشاط  /عموم التوريدات ما عدا كمبيوتر
والحاسب اللى
 - 19ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748قيد فى  2007-08-14برقم ايداع
6702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /سنترال فيماعدا النترنت
 - 20اسلم محمد عوض حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70008قيد فى  2010-04-06برقم ايداع 3210
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بوفيه
 - 21هشام احمد حلمى محمد ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  3145قيد فى  1991-02-23برقم ايداع
312وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى  /تصدير وتوكيلت ( في حدود
المسرح به قانون وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المعنيه بهذا الشأن )
 - 22نور عيسى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33806قيد فى  2001-08-06برقم ايداع 4097وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بقالة عامة وعطاره
 - 23عمرو احمد فهمى السيد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  84506قيد فى  2015-11-15برقم ايداع
8593وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /عرض مصنفات سمعيه وبصرية عن
طريق الدش فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 24مروة جمال طاهر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86785قيد فى  2016-11-09برقم ايداع 10035
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عموميه ( فيما عدا توريد الهماله
واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وملبس الجهات العسكريه )
 - 25محمد عصام فؤاد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  87970قيد فى  2017-05-10برقم ايداع 4475
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تحضير وبيع المشروبات الساخنه
والبارده
 - 26هيثم محمد عاطف بدوى القارح تاجر فرد سبق قيده برقم  92060قيد فى  2019-02-05برقم ايداع
10106وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى توريد وتسويق وتوزيع
المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه وتصنيعها لدى الغير فيما عدا التسويق الليكترونى
وفيما عدا توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه
 - 27محمد رافت مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93701قيد فى  2020-01-30برقم ايداع 892
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مشغل خياطه
 - 28الصافى عادل شحاته سعد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  96103قيد فى  2021-06-16برقم ايداع
5438وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /تنمية مهارات بشرية للتدريب
والتاهيل للتمريض ( فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )
 - 29احمد محمد محمود عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  68309قيد فى  2009-12-03برقم ايداع 10165
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع طلمبات المياه
 - 30رافت غبر عبدالملك سور تاجر فرد سبق قيده برقم  69787قيد فى  2010-03-18برقم ايداع
2681وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /تجهيز و طهي و بيع ماكولت
 - 31جابر السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70507قيد فى  2010-05-10برقم ايداع 4369وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى  /اصلح اجزاء سيارات
 - 32احمد رشدى احمد محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  71493قيد فى  2010-07-11برقم ايداع
6638وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بيع ملبس جاهزة فيما عدا
الملبس العسكرية
 - 33احمد عبدالنبى عبيد محمد السقيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  86964قيد فى  2016-12-07برقم ايداع
10887وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مقاولت عامه مع جهات ملزمه
بالخصم و الضافه
 - 34سامح السيد عبدالرحيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  97873قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
5119وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /استيراد وتصدير ( فيماعدا الفقره 36
من المجموعه السادسه و كذلك المجموعه ) 19
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 - 35فؤاد فخرى جاد ا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  97945قيد فى  2014-05-15برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مكتب استثمار عقارى
 - 36اسامة محمود حسين صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  68103قيد فى  2009-11-11برقم ايداع 9634
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى  /توريدات عموميه ( فيما عدا توريد
العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه )
 - 37السيد فتح ا محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  3234قيد فى  1991-03-13برقم ايداع 417وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع قطع غيار موتوسيكلت وتصدير
الخضروات والفاكهه الطازجة والبطاطس النصف مقلية وتصدير العصائر الجاهزة
 - 38شاميه على سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70441قيد فى  2010-05-05برقم ايداع 4209وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى  /بيع دواجن
 - 39ابو المجد حسان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7932قيد فى  1993-11-02برقم ايداع 1963
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /عموم التصدير
 - 40رجب عبدالجواد محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  78105قيد فى  2012-11-26برقم ايداع
8383وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /خرده و مخلفات مباني هدم
 - 41حسن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  50991قيد فى  2006-07-03برقم ايداع
4523وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /مقاولت عموميه و توريدات في
مجال النشاط فيماعدا توريد العماله و فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و ماعدا المن و الحراسه و بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 42تعديل السم التجاري الي  /الخلص لتجارة السيارات _ علي حسن ثابت همام تاجر فرد سبق قيده برقم
 77604قيد فى  2012-09-20برقم ايداع 6702وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح يعدل
النشاط الى /بيع وشراء السيارات والقاطرات والمطورات
 - 43تعدل السم التجارى الى هيثم حسن حسين حسن الدياش الدياش للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم
 88387قيد فى  2017-07-16برقم ايداع 6603وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم
تعديل النشاط الى  /بيع سيارات لحساب الغير بالعموله
 - 44شريف عبدالونيس موسى هيوب تاجر فرد سبق قيده برقم  94556قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
5737وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /محل عام لتقديم الماكولت
والمشروبات
 - 45احمد السيد عبدالموجود الدكر تاجر فرد سبق قيده برقم  6406قيد فى  1992-12-27برقم ايداع 2252
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى  /مكتب مقاولت يخص عطاءات بمعرفه
القطاع الحكومى والقوات المسلحه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه
 - 46مصطفى خميس مصطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  69120قيد فى  2010-02-03برقم ايداع
1029وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /مقاولت كهرباء
 - 47تم اضافة السم التجارى  /مؤسسة ابو الخير لتغليف وتجهيز مواد دعاية تاجر فرد سبق قيده برقم 81171
قيد فى  2014-04-14برقم ايداع 2641وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط
 /توريد مستلزمات المطاعم والفنادق
 - 48احمد فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39060قيد فى  2002-03-23برقم ايداع 1472
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى  /مشروبات ساخنه وبارده وكافيه ومطعم
 - 49محمود محمد السيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  59265قيد فى  2008-02-13برقم ايداع
1387وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /توريد مستلزمات طبيه لجهات
ملزمة بالخصم والضافة فيما عدا الدوية
 - 50تعدل السم التجارى إلى عطارة ماضى احمد محمد ابراهيم عبدالسلم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم
 68670قيد فى  2009-12-31برقم ايداع 11036وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
اضافة نشاط  /بقاله عامه
 - 51عبد الناصر سليمان داود حمروش تاجر فرد سبق قيده برقم  93015قيد فى  2019-08-28برقم ايداع
6811وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /دوكو سيارات
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 - 52حسام عبدالمعطى عبدالسلم ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57294قيد فى  2007-09-23برقم ايداع
7745وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /تسويق مواد غذائية فيما عدا
التسويق اللكتروني
 - 53جورج فؤاد جابر عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  61254قيد فى  2008-06-19برقم ايداع
5618وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع مستحضرات تجميل
 - 54كاترين مجدى صبحى فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  81441قيد فى  2014-05-29برقم ايداع
3743وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط  /ويصبح بقاله عامة
 - 55احمد فتحى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  89685قيد فى  2018-01-22برقم ايداع 773وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 56تم اضافة السم التجارى ليصبح  /واصف للمقاولت العامة  -انور فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد
سبق قيده برقم  48771قيد فى  2006-01-02برقم ايداع 21وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط
ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مقاولت عامة
 - 57حمدى حسن كامل الطيارى تاجر فرد سبق قيده برقم  79321قيد فى  2013-05-12برقم ايداع 3400
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى  /خدمات بيئيه نظافه فيما عدا خدمات
المن والحراسه
 - 58احمد فاروق احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  51485قيد فى  2006-08-10برقم ايداع 5507
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /عموم الستيراد و التصدير و التطوير
العقاري و توريد و تركيب محطات طاقه شمسيه و شبكات الري فيماعدا المجموعه ال  19و الفقره ال  36من
المجموعه ال  6و ماعدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و بعد الحصول علي كافة التراخيص
اللزمه لممارسة النشاط من الجهات المعينه بهذا النشاط
 - 59بيوتى سنتر فله  -فله فايز فؤاد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  88646قيد فى  2017-08-02برقم ايداع
7308وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /بيوتى سنتر وتجارة مستحضرات تجميل
 - 60احمد حسن عبدالكريم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  34282قيد فى  2001-09-22برقم ايداع 4959
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى  /مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات
 - 61محمد فاروق فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46663قيد فى  2005-06-05برقم ايداع 3447
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /بيع وتجارة الملبس الجاهزة
واللنجيري والقمشة والطرح ( فيما عدا الملبس العسكرية )
 - 62هانى فكرى احمد عبدالحميد ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم  88016قيد فى  2017-05-16برقم ايداع
4756وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /تصدير فقط
 - 63يسرى عطيه سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55904قيد فى  2007-06-14برقم ايداع 4830
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد والتصدير
 - 64رامى فايز نصحى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  82608قيد فى  2014-12-17برقم ايداع 8824
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /بيع الملبس الجاهزة وبيع
احذيةواكسسوارات فيما عدا الملبس العسكرية
 - 65صفاء حسن السيد بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  96480قيد فى  2021-09-06برقم ايداع 7833
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /مقاولت عامه و توريدات عموميه في
مجال النشاط فيماعدا توريد العماله و ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه
الكيان القانوني
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السم والسمة
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68769وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  201.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /مؤسسة السلم ( منشاة فردية )
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  77227وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  5,318.000الى  :ماجيك برينتينج ( MAGIC PRINTINGمنشاه فرديه)
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  97881وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  5,195.000الى  :محمد مبارك محمد على
 2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  49141وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  808.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /ترست تريد للتصدير ( منشاه فرديه

 - 1فى تاريخ
2010-01-10
 - 2فى تاريخ
2012-07-18
 - 3فى تاريخ
2022-06-06
 - 4فى تاريخ
2006-02-15
)
 - 5فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59578وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-04برقم ايداع  2,035.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /الصفوة للستيراد والتصدير ( منشاة
فردية )
 - 6فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50209وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-14برقم ايداع  2,992.000الى  :تعدل السمه التجاريه الى  ROSS /روسس للملبس الجاهزه (
منشأه فرديه )
 - 7فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95015وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-22برقم ايداع  8,075.000الى  :تعدل السمة التجارية الى  /ايه اس ارت ( AS - ARTمنشاه
فرديه)
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  56748وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-14برقم ايداع  6,702.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /فون بوث ( منشاه فرديه )
 - 9فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70008وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-06برقم ايداع  3,210.000الى  :تم اضافه السمة التجارية  /كافيه السكر ( منشأه فرديه )
 - 10فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  3145وتم ايداعه بتاريخ
 1991-02-23برقم ايداع  312.000الى  :اضافة السمة التجاريه  /النصر للتصدير وتوكيلت ( منشأه فرديه )
 - 11فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  84986وتم ايداعه
بتاريخ  2016-01-28برقم ايداع  728.000الى  :اضافة السمه التجاريه  /بازار مصر للمنتجات اليدويه (
منشأه فرديه )
 - 12فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71493وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-11برقم ايداع  6,638.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /برايفيت ستور privet -
 ( storeمنشاة فردية )
 - 13فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  94442وتم ايداعه
بلوم
بتاريخ  2020-08-24برقم ايداع  5,280.000الى  :تم تعديل السمة التجارية لتصبح /
للتنمية والستثمارات العقارية  (Blom for Development and Real Estate Investmentsمنشأه
فردية )
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  97945وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-15برقم ايداع  2,879.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /العهد الجديد للستثمار
العقارى
 - 15فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68103وتم ايداعه
بتاريخ  2009-11-11برقم ايداع  9,634.000الى  :تعدل السمة التجارية الى  /ارجي للتوريدات العموميه -
 ( R Gمنشأه فرديه )
 - 16فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  3234وتم ايداعه بتاريخ
 1991-03-13برقم ايداع  417.000الى  :اضافه السمة التجارية  /فودكس انترناشيونال للتصدير (منشاه
فرديه)
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 - 17فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  32906وتم ايداعه بتاريخ
 2001-05-16برقم ايداع  2,462.000الى  :تعدل السم التجارى الى  /مصطفي محمد السيد محمد سالم
 - 18فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  97929وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  5,610.000الى  :لتوجد
 - 19فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  97929وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  5,610.000الى  :مها صدقى محمد جابر
 - 20فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  94556وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-08برقم ايداع  5,737.000الى  :تم حذف السمة التجارية
 - 21فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  6406وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-27برقم ايداع  2,252.000الى  :احمد السيد عبدالموجود الدكر
 - 22فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  69120وتم ايداعه
بتاريخ  2010-02-03برقم ايداع  1,029.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /الحسام لمقاولت الكهرباء (
منشاة فردية )
 - 23فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  81171وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-14برقم ايداع  2,641.000الى  :تم اضافة السم التجارى  /مؤسسة ابو الخير لتغليف وتجهيز
مواد دعاية
 - 24فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  87861وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-26برقم ايداع  4,005.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /ميديا بيز ( Media Base -
منشاه فرديه )
 - 25فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96251وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-14برقم ايداع  6,332.000الى  :اضافة السمة التجارية  /مؤسسة السلم لكماليات
السيارات (منشاة فردية)
 - 26فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57294وتم ايداعه
بتاريخ  2007-09-23برقم ايداع  7,745.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /النورس لتسويق المواد
الغذائية (منشاة فردية)
 - 27فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  48771وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-02برقم ايداع  21.000الى  :تم اضافة السم التجارى ليصبح  /واصف للمقاولت العامة  -انور
فوزى واصف جورجيوس
 - 28فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79321وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-12برقم ايداع  3,400.000الى  :تعدل السمه التجاريه  /سفتى سيرفس للخدمات البيئيه (
منشأه فرديه )
 - 29فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96109وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-17برقم ايداع  5,475.000الى  :تعديل السمه التجارية إلى  /موجه للنشر والتوزيع
 - 30فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  74993وتم ايداعه
بتاريخ  2011-10-10برقم ايداع  6,489.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /بلك لين BLACK
( LINEمنشاة فردية)
 - 31فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  88646وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-02برقم ايداع  7,308.000الى  :بيوتى سنتر فله  -فله فايز فؤاد يوسف
 - 32فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  55904وتم ايداعه
بتاريخ  2007-06-14برقم ايداع  4,830.000الى  :تعدل السمه التجاريه الى  /المحمديه للتوريدات ( منشأه
فرديه )
 - 33فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95639وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-10برقم ايداع  2,392.000الى  :اضافه السمة التجارية  /ويف ساوند ( wave sound
منشاه فرديه)
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الشخاص
 - 1عبد الرحمن محمد اشرف صلح محمد حجازى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  419وتم ايداعه بتاريخ
 1989-10-25برقم ايداع 442تم التأشير فى تاريخ  1989-10-25بــ
 - 2هانم كامل محجوب على الزراق وكيل مفوض المقيد برقم قيد  48619وتم ايداعه بتاريخ 2005-12-17
برقم ايداع 7466تم التأشير فى تاريخ  2010-09-22بــ
 - 3محمد مبارك محمد على تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  97881وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-06
برقم ايداع 5195تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ
 - 4جابر عبدالوارث عبدالحافظ عبدالمجيد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  97892وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 5269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 5تامر محمد الحسيني عيد ابوالوفا حسن وكيل مفوض المقيد برقم قيد  97892وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 5269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 6مصطفي محمد السيد محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  32906وتم ايداعه بتاريخ 2001-05-16
برقم ايداع 2462تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ تم تعديل اسم التاجر ولقبه الى  /مصطفي محمد
السيد محمد سالم طبقا لبطاقة الرقم القومي //////
 - 7مها صدقى محمد جابر تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  97929وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع 5610تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ
 - 8احمد السيد عبدالموجود الدكر تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  6406وتم ايداعه بتاريخ 1992-12-27
برقم ايداع 2252تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ
 - 9امام طلبه امام محمد ظنون مدير فرع المقيد برقم قيد  96843وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-29برقم
ايداع 6087تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1عاطف ابرهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52283قيدت فى  2006-10-11برقم ايداع
 7088وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17379بتاريخ / 6 / 6
 2022تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  2009 / 8 / 31مصدق على توقيعاته برقم
 878م ت م لسنه  2022توثيق الرمل غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 2تعدل السم التجارى الى اجيال للتخاطب وتنميه المهارات والقياس النفسى فاتن مصطفى وشريكتها شركة
سبق قيدها برقم  88926قيدت فى  2017-09-19برقم ايداع  8976وفى تاريخ  2022-06-06تم محو
 شطب السجل شطب بامر محو برقم  17380بتاريخ  2022 / 6 / 6تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجبعقد فسخ محرر في  2022 / 5 / 12مصدق علي توقيعاته برقم  398ى لسنة  2022غير مسجل وغير مشهر
عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 3الفقى للمقاولت محمد الفقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  44445قيدت فى  2004-10-11برقم
ايداع  5777وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم 17383فى
 2022/6/7بموجب عقد فسخ محرر فى  2020/8/30ملخصه مسجل برقم  576لسنه  2022ومشهر عنه تم
فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 4احمد محمد مصطفى ماضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  81008قيدت فى  2014-03-20برقم
ايداع  1953وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17387بتاريخ / 8
 2022 / 6تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في  2022 / 12 / 31مسجل برقم 573
لسنة  2022شركات السكندريه و مشهر عنه تم فسخ الشركه واتمام تصفيتها نهائيا
 - 5محمد مصطفي عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60437قيدت فى  2008-05-06برقم ايداع
 3879وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17401بتاريخ / 6 / 12
 2022تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في  2022 / 5 / 1ثابت التاريخ برقم 1126
لسنة  2022غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 6شركه احمد جابر على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  78154قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع
 8530وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17405بتاريخ / 6 / 13
 2022تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مصدق علي توقيعاته برقم  36075لسنة  2021تم فسخ
الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 7محمد فؤاد محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  70435قيدت فى  2010-05-05برقم ايداع
 4194وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17409بتاريخ / 6 / 14
 2022تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى  2022 / 5 / 1ملخص مسجل برقم 586
لسنه  2022ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 8تعدل السم التجارى إلى اليكس سى ان سى  ALEX C N Cسحر جمال الدين وشريكها شركة سبق
قيدها برقم  71308قيدت فى  2010-06-29برقم ايداع  6199وفى تاريخ  2022-06-19تم محو -
شطب السجل شطب بامر محو برقم  17422بتاريخ  2022 / 6 / 19تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا بموجب
عقد فسخ محرر في  2020 / 12 / 17مصدق علي توقيعاته برقم  1365لسنه  2020غير مسجل و غير مشهر
عنه تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا
 - 9طارق سعيد توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  71308قيدت فى  2014-08-07برقم ايداع
 5209وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 10سامح محمد السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  35647قيدت فى  2002-03-10برقم ايداع
 1101وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم  17427بتاريخ / 6 / 21
 2022بموجب عقد فسخ محرر فى  2022 / 1 / 17والمصدق على توقيعاته برقم  5489أ لسنه  2022ملخص
مسجل برقم  241لسنه  2022ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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 - 11نوبا فريدج للتبريد والمنتجات الغذائية ش  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  6316قيدت فى
 1992-12-10برقم ايداع  2139وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل بموجب محضر
اجتماع الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ  2021/10/20والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ
 2022/6/21تم الموافقه بمد اجل التصفيه للشركة لمده عامان تبدأ من تاريخ انتهاء المده السابقه
 - 12عبد الحميد عبد الستار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24564قيدت فى  1999-04-07برقم ايداع
 1763وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو برقم  17432بتاريخ / 6 / 22
 2022تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في  2005 / 9 / 18ملخص مسجل برقم 655
لسنه  2022ومشهر عنه تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا
 - 13بل مود نجلء جلل محمد حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  78051قيدت فى 2012-11-19
برقم ايداع  8153وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو رقم  17439بتاريخ
 2022 / 6 / 26بموجب عقد فسخ محرر فى  2022 / 5 / 26والمصدق على توقيعاته برقم  262ن لسنه
 2022غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 14سعيد عبدالحفيظ الشريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83066قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع
 1772وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو فى  2022/6/26بموجب طلب
تاشير صادر من مكتب سجل تجارى الجيزة برقم ايداع  1222فى  2022/1/23تم الغاءالفرع الكائن فى  2كفر
عبده  29شارع محمود درويش الديب
 - 15الشريف للتسويق شركة سبق قيدها برقم  83066قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع  1772وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو فى  2022/6/26بموجب طلب تاشير صادر
من مكتب سجل تجارى الجيزة برقم ايداع  1222فى  2022/1/23تم الغاءالفرع الكائن فى  2كفر عبده 29
شارع محمود درويش الديب
 - 16ارت كلسيك لديكور و زخرفه الموبليات محمد جبر عبدالخير وشريكه نصر محمود متولى شركة سبق
قيدها برقم  31575قيدت فى  2000-12-23برقم ايداع  6736وفى تاريخ  2022-06-28تم محو -
شطب السجل شطب بامر محو برقم  17448بتاريخ  2022 / 6 / 28تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب
عقد فسخ محرر في  2007/ 6 /13ثابت التاريخ برقم  918أ لسنه  2022غير مسجل و غير مشهر عنه تم فسخ
الشركه و تصفيتها نهائيا
 - 17اميجوس ( محمد على عبد العال وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  97054قيدت فى 2021-12-16
برقم ايداع  11202وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17452
بتاريخ  2022 / 6 / 29تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى  2022 / 5 / 16ملخص
مسجل برقم  658فى  2022 / 6 / 20ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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رأس المال
 - 1تعديل السم التجاري للشركه  /شركه المنار التجاريه ( احمد محمود قرط و شريكه ) شركة سبق قيدها برقم
 29482قيدت فى  2000-05-30برقم ايداع 2934وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس
مالها 100,000.000
 - 2هشام كمال الدين بدوى خليفه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  89349قيدت فى  2017-11-27برقم
ايداع 11295وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 3يعدل السم التجاري للشركة الى  /عبدالفتاح احمد محمد لمعان حسام الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 38413قيدت فى  2003-01-05برقم ايداع 68وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,000.000
 - 4حسام شعبان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  84642قيدت فى  2015-12-03برقم ايداع
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000

9266وفى

 - 5تعديل السم التجاري للشركه  /ايهاب خميس و شركاه شركة سبق قيدها برقم  57337قيدت فى
 2007-09-26برقم ايداع 7866وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها
200,000.000
 - 6تعدل اسم الشركة الى محمد عبدالعزيز ثابت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10654قيدت فى
 1995-02-26برقم ايداع 566وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 7عبد الحميد عبد الستار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24564قيدت فى  1999-04-07برقم ايداع
1763وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,500.000
 - 8يعدل اسم الشركة الى  /وليد صلح راشد عبدالحميد وشريكه جميل المندوه محمد الدكروري شركة سبق قيدها
برقم  94522قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5567وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس
المال رأس مالها 600,000.000
 - 9عبد الباسط حفنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  82370قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

7742

 - 10محمد احمد محمد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93877قيدت فى  2018-03-04برقم ايداع
2489وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,104,000.000
 - 11تعدل السم التجارى الي وليد على نسيم وشركاه للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم 76387
قيدت فى  2012-04-01برقم ايداع 2571وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,500,000.000
 - 12تعدل السم التجارى للشركة الى  /امانى جابر مكي عبدالصمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم 55520
قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع 4116وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,500,000.000
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العناوين
 - 1خليل السيد خليل ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18069قيدت فى  1997-08-27برقم ايداع
4647وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى  /المحل
رقم  16المسمى جينا كلس بالعقار  12شارع الفلكي محطة الرمل قسم العطارين ونشاطه بيع منتجات المصنع
 - 2خليل السيد خليل ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18069قيدت فى  1997-08-27برقم ايداع
4647وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى  /محل
سيستا بالدور الول بسنتر ومول الفلكي الكائن ناصية شارع الفلكي وكنيسة القباط قسم العطارين ونشاطه بيع
منتجات المصنع
 - 3يعدل عنوان الشركة ليكون  /ساميه محمد السيد البتانوني وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  82229قيدت
فى  2014-10-26برقم ايداع 7102وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تعديل العنوان الى  39 /شارع مدحت المليجي الدور الول قمرايه رشدي  -قسم الرمل
 - 4هشام كمال الدين بدوى خليفه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  89349قيدت فى  2017-11-27برقم
ايداع 11295وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح مكتب
لدارة النشاط الكائن بالشقه رقم (  ) 3بالعقار رقم  23شارع فوزى معاذ
 - 5هشام كمال الدين بدوى خليفه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  89349قيدت فى  2017-11-27برقم
ايداع 11295وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح معرض
جديد وهو المحل الكائن فى  /المحل رقم  14بالدور الرضى  23شارع فوزى معاذ _ مول الحرية _ سموحة
 - 6حسام شعبان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  84642قيدت فى  2015-12-03برقم ايداع 9266وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /شارع رقم
 2سكة العشرة سموحة الجديدة خخلف مدرسة النترناشيونال
 - 7ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
شارع اسكندرية مطروح _ امام جمعيه ابناء جهينه
 - 8ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
وصلة الكيلو  21الرئيسى بالطريق الصحراوى امام موقف القاهرة اسكندرية الصحراوى _ الكيلو 21
 - 9ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /امام
بنزينة موبيل بجوار فتح ا _ الهانوفيل _ العجمى
 - 10ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
العروبة مول _ محور التعمير بجوار العروبة كمبوند وطريق مطار برج العرب ك  34طريق الساحل الشمالى _
سيدى كرير
 - 11ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 131 /
شارع البير الول _ سموحة
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 - 12ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 58 /
طريق الجيش _ البراهيمية
 - 13ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 5 /
شارع فوزى معاذ _ سموحه
 - 14ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 160 /
شارع احمد شوقى _ رشدى
 - 15ايمن حسن بلبع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94524قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 5570
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
باكوس شارع السوق امام مدرسة الظاهرية
 - 16تعدل السم التجارى الى شركه عبدالوهاب فروتس  -محمد عبدالوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 89474قيدت فى  2017-12-19برقم ايداع 12177وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية يعدل العنوان الفرع ليصبح  /زمام قرية الطالبيه ناحيه ادشاى كفر ديما _ مركز كفر الزيات _
محافظة الغربيه _ ملك خالد عبدالوهاب محمد وعامر عبد الوهاب محمد ومحى الدين عبدالوهاب محمد ومحمد
عبدالوهاب محمد وعبدالحي عبدالوهاب محمد
 - 17تعديل السم التجاري للشركه  /ابراهيم طلحه و شريكته شركة سبق قيدها برقم  96525قيدت فى
 2021-09-13برقم ايداع 8089وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل العنوان ليصبح  /شارع النبوي المهندس _ ابراج الزهور _ المندره قبلي برج (  ) 2شقه 8
 - 18عبد الباسط حفنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  82370قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
7742وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم افتتاح الفرع الكائن /
المارينا الجديده رقم (  _ ) mb17b _ 11الجونه
 - 19محمود محمد جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  29786قيدت فى  2000-06-28برقم ايداع
3485وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الشركه الي /
شارع الجراج خلف الكنيسه من الترعه المردومه _ المحروسه الجديده _ غبر
 - 20محمد احمد محمد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93877قيدت فى  2018-03-04برقم ايداع
2489وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم  5الربع غرب
حوض  10الطابية
 - 21محمد احمد محمد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93877قيدت فى  2018-03-04برقم ايداع
2489وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار  17ش داير الناحيه -
العمار الكبرى
 - 22محمد احمد محمد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93877قيدت فى  2018-03-04برقم ايداع
2489وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل الفرع الكائن بالعقار
رقم  _ 5الربع عزب حوض  _ 10الطابية _ المنتزه ثان ليصبح رئيسى للشركة وتعديل الرئيسى الكائن بالعنوان
 17 /بشارع داير الناحية _ العمار الكبرى _ مركز طوخ _ محافظة القليوبية ليصبح فرعى للشركة
 - 23عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وشركاه ـ المركز المصرى للكمبيوتر شركة سبق قيدها برقم 19804
قيدت فى  1998-02-09برقم ايداع 499وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية يعدل عنوان الشركه ليصبح  9 /مكرر ابراج القطن سموحه شارع فكتور عمانويل
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النشاط
 - 1تعديل السم التجاري للشركه  /شركه المنار التجاريه ( احمد محمود قرط و شريكه ) شركة سبق قيدها برقم
 29482قيدت فى  2000-05-30برقم ايداع  2934وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل غرض الشركه  /عموم التصدير و بيع المستلزمات اللومنيوم
 - 2هشام كمال الدين بدوى خليفه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  89349قيدت فى  2017-11-27برقم
ايداع  11295وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /تجارة
المفروشات والملبس المنزليه للسيدات والطفال
 - 3غاده محمد انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم  96451قيدت فى  2021-08-31برقم ايداع 7667
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه  /اقامه و اداره واستغلل و استئجار
مراكز الغوص و النشطه البحريه و الكواسنتر وتملك الوحدات البحريه و التدريب عليها فيماعدا توريد العماله و
المن و الحراسه و النترنت و بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 4تعدل اسم الشركه الى حسن عبد العزيز محمد حسن جلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33177قيدت
فى  2001-06-17برقم ايداع  3016وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم حذف نشاط /
عموم الستيراد والتصدير ليصبح النشاط  /بيع الدوات المدرسية ولعب الطفال ( مكتبة وهدايا ولعب اطفال )
 - 5يعدل السم التجاري للشركة الى  /عبدالفتاح احمد محمد لمعان حسام الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 38413قيدت فى  2003-01-05برقم ايداع  68وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح يعدل
غرض الشركة الى  /عموم التصدير
 - 6محمد يحيى محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  96507قيدت فى  2021-09-09برقم ايداع
 7999وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح يضاف نشاط  /خدمات تحصيل المديونات
 - 7احمد قنديل وشركائه شركة سبق قيدها برقم  43403قيدت فى  2004-06-23برقم ايداع  3566وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات المواد الخام والمصنعة والتوريدات
والتجهيزات الخاصة بنشاط المقاولت والنشاءات والخرسانة وتجهيزات شيكات المياة والكهرباء واعمال انشاءات
المباني الخرسانية والمعدنية والنفاق والطرق والمعدات اللزمة للنشاط وتشطيبات المباني////
 - 8تعدل السم التجارى الى محمد حسن عبد الخالق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  95827قيدت فى
 2021-04-12برقم ايداع  3524وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة
الى  /تجهيز المنشات الطبيه وتوريد وتاجير وتجهيز سيارات السعاف وتاجير السيارات للنوادى والمواقع البتروليه
والمواقع النشائيه
 - 9بيتر عادل مترى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  97785قيدت فى  2022-05-17برقم ايداع 4432
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التخليص الجمركي الي غرض الشركه ليصبح
 /عموم الستيراد و التصدير و التخليص الجمركي
 - 10شركة غرب الدلتا لنتاج الكهرباء ش م م شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقا
لحكام القانون  164لسنة  2000شركة سبق قيدها برقم  33648قيدت فى  2001-07-24برقم ايداع
 3832وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح يضاف إلى غرض الشركة  /المساهمه فى تأسيس
شركة لنتاج العدادات الذكيه تحت اسم الماكو ميترز
 - 11تعديل السم التجاري للشركه  /ايهاب خميس و شركاه شركة سبق قيدها برقم  57337قيدت فى
 2007-09-26برقم ايداع  7866وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركه
ليصبح  /التصدير فقط
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 - 12تعديل السم التجاري للشركه  /ابراهيم طلحه و شريكته شركة سبق قيدها برقم  96525قيدت فى
 2021-09-13برقم ايداع  8089وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه  /انشاء و ادارة و تشغيل المنشات الرياضيه و ل يجوز ممارسة النشاط ال بعد الحصول علي كافة
التراخيص اللزمه لممارسة النشاط
 - 13عبد الباسط حفنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  82370قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
 7742وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه الي  /تجارة مواد و
مستلزمات البناء و الستثمارات العقاريه و اعمال المقاولت و تقسيم الراضي و الستيراد و التصدبر و عموم
التوكيلت التجاريه و عموم العمال و الخدمات البحريه فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و المن و الحراسه و
النترنت و بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 14اسامه عباس خضرجى الوكيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  91227قيدت فى  2018-09-19برقم
ايداع  9085وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى  /تجاره وتوزيع حديد
التسليح والسمنت والنقل لخدمه النشاط وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلى
والدولى

الكيان القانونى
 - 1تعديل السم التجاري للشركه  /شركه المنار التجاريه ( احمد محمود قرط و شريكه ) شركة سبق قيدها برقم
 29482قيدت فى  2000-05-30برقم ايداع  2934وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
توصية بسيطة
 - 2تعديل السم التجاري للشركه  /شركه المنار التجاريه ( احمد محمود قرط و شريكه ) شركة سبق قيدها برقم
 29482قيدت فى  2000-05-30برقم ايداع  2934وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
شركة تضامن
 - 3عبد الحميد عبد الستار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24564قيدت فى  1999-04-07برقم ايداع
 1763وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 4يعدل اسم الشركة الى  /وليد صلح راشد عبدالحميد وشريكه جميل المندوه محمد الدكروري شركة سبق
قيدها برقم  94522قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع  5567وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل
النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  31208 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-11-13برقم ايداع  6091الى تم تعديل اسم الشركة ليصبح  /السيد حسن السيد احمد
عتمان وشريكه ( ايباك لتصنيع وتجارة المواد اللصقة )
 - 2فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  29482 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-05-30برقم ايداع  2934الى تعديل السم التجاري للشركه  /شركه المنار التجاريه (
احمد محمود قرط و شريكه )
 - 3فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38413 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-01-05برقم ايداع  68الى يعدل السم التجاري للشركة الى  /عبدالفتاح احمد محمد
لمعان حسام الدين وشريكته
 - 4فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57337 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-09-26برقم ايداع  7866الى تعديل السم التجاري للشركه  /ايهاب خميس و شركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  94522 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-03برقم ايداع  5567الى يعدل اسم الشركة الى  /وليد صلح راشد عبدالحميد
وشريكه جميل المندوه محمد الدكروري
 - 6فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  96525 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-13برقم ايداع  8089الى تعديل السم التجاري للشركه  /ابراهيم طلحه و شريكته
 - 7فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  92976 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-21برقم ايداع  6602الى تعديل السم التجاري للشركه  /محمد احمد محمد
عبدالرؤف اللقاني و شريكه
 - 8فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  55520 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-05-23برقم ايداع  4116الى تعدل السم التجارى للشركة الى  /امانى جابر مكي
عبدالصمد وشركائها
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الشخاص
 - 1السيدة محمد عبدالوهاب سعد مدير و شريك المقيد برقم قيد  19804وتم ايداعه بتاريخ
 1998-02-09برقم ايداع  499تم التأشير فى تاريخ  1998-02-09بــ  :تم تخارج الشريك المتضامن /
يحيي عبدالمنعم عبدالمقصود علي من الشركه ///
 - 2عبدالحميد عبدالستار عبدالسلم مدير و شريك المقيد برقم قيد  24564وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-07برقم ايداع  1763تم التأشير فى تاريخ  1999-04-07بــ  :تعديل صفة الشركاء المتضامنين
 /عبدالستار عبدالسلم السمح  ,عبدالعزيز عبدالستار عبدالسلم  ,ناديه عبدالستار عبدالسلم الي شركاء موصيين
////
 - 3ايهاب زكريا عطا ا عبد المسيح نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2067وتم ايداعه بتاريخ
 1990-08-14برقم ايداع  1387تم التأشير فى تاريخ  2000-04-26بــ  //// :بموجب محضر اجتماع
جمعية عامة عادية  -فى دوار انعقاد غير عادي  -بتاريخ  2022/5/17والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة بتاريخ  2022/6/8تم تعيين المهندس  /ايهاب زكريا عطا ا عبد المسيح نائب رئيس مجلس
الدارة واصبح المجلس مكونا من  -1 -:المحاسب  /زكريا عطاا عبدالمسيح رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب  -2السيدة /فوزية الجندي جاد نائب رئيس مجلس الدارة  -3المحاسب  /ريمون زكريا عطال نائب
رئيس مجلس الدارة  -4المهندس  /ايهاب زكريا عطا ا عبد المسيح نائب رئيس مجلس الدارة //////
 - 4زكريا عطاا عبدالمسيح رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2067وتم ايداعه بتاريخ
 1990-08-14برقم ايداع  1387تم التأشير فى تاريخ  2000-04-26بــ  :بموجب محضر اجتماع جمعيه
عامة عادية المنعقدة بتاريخ  2022/4/2والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ
 2020/4/17تم تجديد عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة اعتبارا من  2022/4/21وهم -1 -:
المحاسب  /زكريا عطاا عبدالمسيح رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -2السيدة /فوزية الجندي جاد نائب
رئيس مجلس الدارة  -3المحاسب  /ريمون زكريا عطال نائب رئيس مجلس الدارة //////
 - 5هشام زيادة على حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30688وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-25برقم ايداع  5139تم التأشير فى تاريخ  2000-09-25بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعيه
العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ  2022 / 3 / 28والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 6 / 19
 2022 /تم التى  :تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة بنفس الختصاصات وضم عنصر نسائى ممثل
عن شركة ليسيكو مصر المساهم بالشركة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للتشكيل التى  :السيد  /هشام
زيادة على حسن ( رئيس مجلس الدارة ) والسيد  /طاهر جلبيرت غرغور ( عضو مجلس ادارة المنتدب ) والسيد
 /محمد على محمد حسن ( عضو مجلس ادارة مستقل ) والسيد  /ايلى جوزيف بارودى ( عضو مجلس ادارة )
والسيدة  /سارة السيد ابراهيم محمد ( عضو مجلس ادارة ممثل لشركة ليسيكو مصر )
 - 6سامح محمد محمد زهران رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3687وتم ايداعه بتاريخ
 1991-07-06برقم ايداع  980تم التأشير فى تاريخ  2006-11-29بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية المنعقد بتاريخ  2022 / 3 / 31والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة فقد تم التي :
الموافقة علي تجديد تعيين مجلس الدارة القائم لنتهاء مدة تعيينه وذلك لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ اليوم
وتنتهي في  2025 / 3 / 31مع المصادقة علي كافة الجراءات والعمال والتصرفات التي ابرمها المجلس خلل
الفترة من تاريخ انتهاء مدة التعيين السابقة وحتي تاريخ تجديد التعيين
 - 7شيماء محمود محمد عبد العال مدير و شريك المقيد برقم قيد  84642وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-03برقم ايداع  9266تم التأشير فى تاريخ  2015-12-03بــ  //// :تم تخارج االشريك
المتضامن السيد  /مجدى كمال ابراهيم  ///تم انضمام الشريك المتضامن السيدة  /شيماء محمود محمد عبد العال
 ///حق القتراض او الرهن فيقتصر على الشريك المتضامن الول السيد  /حسام شعبان عبد الحكيم وان يكون
مديرا للشركة والمسئول عنها  ////يكون حق الدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين
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 - 8محمد عبدالحى ابراهيم عبدالحق مدير و شريك المقيد برقم قيد  84685وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-10برقم ايداع  9450تم التأشير فى تاريخ  2015-12-10بــ  :يضاف الى بند الدارة والتوقيع /
ان للشريك المتضامن السيد  /محمد عبدالحى ابراهيم عبدالحق الحق فى بيع اصول الشركة للنفس وللغير وتشمل
السيارات والمبانى دون الرجوع الى باقى الشركاء
 - 9وليد على نسيم على فهمى مدير و شريك المقيد برقم قيد  76387وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-01برقم ايداع  2571تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  /// :تم انضمام الشريك  /على
وليد على نسيم على فهمى شريك متضامن بالشركة  ////تم تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح  /للطرف الول
السيد  /وليد على نسيم على فهمى والشريك الثانى السيد  /وائل نسيم على فهمى الشريكين المتضامنين المذكورين
مجتمعين او منفردين
 - 10اسلم محمد فتح ا اسماعيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  93877وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  2489تم التأشير فى تاريخ  2020-03-02بــ  /// :تم تخارج الشريك السيد /
احمد محمود برعى حسن الجمل من الشركة  ////تم تعديل صفة الشريك المتضامن الول السيد  /محمد احمد محمد
الجزار الى شريك موصى  ////تم تعديل صفة الشريك الموصى العاشر السيد  /اسلم محمد فتح ا اسماعيل الى
شريك متضامن  ///تم تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح  /يكون حق الدارة والتوقيع للشريك الثانى السيد  /محمد
مصطفى عطية مصطفى والشريك العاشر السيد  /اسلم محمد فتح ا اسماعيل مجتمعين
 - 11اسلم محمد عبدالفتاح المكاوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  78270وتم ايداعه بتاريخ
 2012-12-18برقم ايداع  8962تم التأشير فى تاريخ  2021-06-14بــ  :يعدل حق الدارة والتوقيع الى /
يكون حق الدارة والتوقيع وحق السحب واليداع والتعامل امام البنوك وتمثيل الشركة امام جميع الجهات للشريك
المتضامن  /اسلم محمد عبدالفتاح المكاوى منفردا وكذلك له الحق منفردا بالتصرف بالبيع او التنازل عن ملفات
وتراخيص منتجات الشركة كما يحق له بتوكيل غيره في بعض او كل صلحياته
 - 12اسلم محمد عبدالفتاح المكاوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  78270وتم ايداعه بتاريخ
 2012-12-18برقم ايداع  8962تم التأشير فى تاريخ  2021-06-14بــ  :يضاف الي حق الدارة والتوقيع
الى  /يكون حق الدارة والتوقيع وحق السحب واليداع والتعامل امام البنوك وتمثيل الشركة امام جميع الجهات و
التوقيع باسم الشركه للشريك المتضامن  /اسلم محمد عبدالفتاح المكاوى منفردا وكذلك له الحق منفردا بالتصرف
بالبيع او التنازل عن اي مقومات او ممتلكات الشركه الماديه او المعنويه و كذلك منتجات الشركه من
مستحضرات تجميل او مستحضرات دوائيه او ملفات وتراخيص و منتجات الشركة و مستحضراتها بكافة انواعها
و اشكالها كما يحق له بتوكيل غيره في بعض او كل صلحياته
 - 13احمد ابراهيم رسلن ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  95827وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  3524تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ :
 - 14الباتعه فتحي محمد عبدالل مدير و شريك المقيد برقم قيد  95827وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  3524تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ  :تم انضمام الشريكين المتضامنين
السيده  /الباتعه فتحي محمد عبدالل والسيد  /احمد ابراهيم رسلن ابراهيم  ///////تم تخارج الشريك المتضامن
السيد  /كريم عاطف اسماعيل محمد من الشركه  //////////////يعدل حق الدارة والتوقيع  /للشريكين دون غيرهما
الشريك  /محمد حسن عبدالخالق مصطفى زيدان والشريكة  /الباتعه فتحي محمد عبدالل ولهما مجتمعين او
منفردين حق الدارة والتوقيع والتمثيل امام الجهات الحكوميه والغير حكومية وتمثيلها امام البنوك في فتح
الحسابات البنكيه الخاصة بالشركة واليداع والسحب والقتراض والتحويلت البنكية واصدار واستلم الشيكات
البنكية في كل مايتعلق بنشاط الشركة ولهما ايضا الحق في شراء وبيع وترخيص السيارات بكافة انواعها
واغراضها وكذلك سيارات السعاف وغيرها لصالح الشركة وخدمتها على ان تكون تصرفاتهما على مطبوعات
الشركة ولهما في ذلك ان يوكل من يشاء في كل أو بعض الصلحيات بتوكيل رسمي عام
 - 15ابراهيم صابر عبدالجواد سعد مدير و شريك المقيد برقم قيد  20799وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-12برقم ايداع  2046تم التأشير فى تاريخ  2022-02-01بــ  :للطرف الول الشريك المتضامن
السيد  /ابراهيم صابر عبدالجواد سعد وهو من له حق الدارة والتوقيع وله الحق في القتراض والرهن من البنوك
باسم الشركة
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 - 16جمال وديع حنا بقطر مدير معين المقيد برقم قيد  97785وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-17برقم
ايداع  4432تم التأشير فى تاريخ  2022-05-17بــ  :تعيين السيد  /جمال وديع حنا بقطر مدير معين مسؤول
عن نشاط التخليص الجمركي//
 - 17عصام زكريا محمد سيد احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  31208وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-13برقم ايداع  6091تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :تم تخارج الشريك المتضامن
السيد  /عصام زكريا محمد سيد احمد
 - 18احمد محمود محمد على قرط مدير و شريك المقيد برقم قيد  29482وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-30برقم ايداع  2934تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :تم تعديل صفة الشريك المتضامن
 /حسن محمود محمد علي قرط الي شريك موصي ////
 - 19احمد محمود محمد على قرط مدير و شريك المقيد برقم قيد  29482وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-30برقم ايداع  2934تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :تم تخارج شريك موصي مذكور
بالعقد  ////تعديل حق الداره و التوقيع  /اتفق الطرفان علي ان يكون الطرف الول الشريك المتضامن  /احمد
محمود محمد على قرط هو من له حق الداره و التوقيع ////
 - 20عبدالفتاح احمد محمد لمعان حسام الدين مدير و شريك المقيد برقم قيد  38413وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-05برقم ايداع  68تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تم تحويل صفة الشريك الموصى
السيد  /عبدالفتاح احمد محمد لمعان حسام الدين الى شريك متضامن  ///////تم تحويل الشريكة المتضامنه السيده /
منى احمد محمود الزهري الى شريكه موصيه  ////////يعدل حق الدارة والتوقيع الى  /ليصبح الشريك عبدالفتاح
احمد محمد لمعان حسام الدين بمفرده وله حق تمثيل الشركة امام كافة المصالح والجهات الحكومية والغير حكوميه
والشركات والفراد والتعامل مع البنوك
 - 21اسماء محمد كمال عبدالغني شريك متضامن المقيد برقم قيد  57337وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-26برقم ايداع  7866تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تم انضمام الشريكه  /اسماء
محمد كمال عبدالغني كشريك متضامن
 - 22وليد صلح راشد عبد الحميد مدير و شريك المقيد برقم قيد  94522وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  5567تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 23جميل المندوه محمد الدكروري الغباري مدير و شريك المقيد برقم قيد  94522وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  5567تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تم تخارج الشريكين  /محمود
عبدالنبي عدلن ادريس وشريك موصى مذكور بالعقد من الشركة  //////////تم انضمام شريكين متضامنين السيد /
وليد صلح راشد عبدالحميد والسيد  /جميل المندوه محمد الدكروري الغباري الى الشركة  //////////ويعدل حق
الدارة والتوقيع ليصبح  /للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين او من ينوب عنه قانونا على ان يكون ذلك
باسم الشركة وعنوانها وفي المسائل المتعلقة بأغراضها ومباشرة نشاطها المباشر و أعمال التصرف التى تمس
أصول الشركة من بيع و شراء أو تقرير حق عينى أصلى أو تبعي والتوقيع وكذا التوقيع على عقود فتح
العتمادات والقتراض من البنوك والرهن الرسمى والتجارى والعقارى والحيازى
 - 24سلوي محمد ابراهيم نصار شريك متضامن المقيد برقم قيد  96525وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-13برقم ايداع  8089تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تم تخارج الشريك المتضامن /
محمد احمد فرج يوسف العمراوي  ///تم انضمام الشريك المتضامن السيده  /سلوي محمد ابراهيم نصار كشريكه
متضامنه  ///تعديل حق الداره و التوقيع  /اتفق الشركاء علي ان يكون الطرف الول الشريك المتضامن /
ابراهيم طلحه ابراهيم محمد له حق الداره و التوقيع منفردا و له حق التعامل مع البنوك و القتراض و الرهن
 - 25محمد احمد محمد عبدالرؤف اللقاني مدير و شريك المقيد برقم قيد  92976وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-21برقم ايداع  6602تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تم تخارج الشريكه المتضامنه /
مرفت رضوان محمد النشار من الشركه  ///تم انضمام الشريك السيد  /محمد احمد محمد عبدالرؤف اللقاني
كشريك متضامن  ///تعديل حق الداره والتوقيع  /يكون حق الداره والتوقيع موكول الي السيد  /محمد احمد
محمد عبدالرؤف اللقاني و له كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه
بعنوان الشركه و ضمن اغراضها ///
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 - 26عصام الدين جابر مكى عبد الصمد حامد مدير و شريك المقيد برقم قيد  55520وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-23برقم ايداع  4116تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :انضم الى الشركة كشريك
متضامن /////
 - 27علء الدين جابر مكى عبد الصمد حامد مدير و شريك المقيد برقم قيد  55520وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-23برقم ايداع  4116تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :انضم الى الشركة كشريك
مضامن  /////رفع اسم الشريكة المتضامنة  /ناهد حسن محمد من الشركة لوفاتها وانضمام ورثتها  //////تعدل حق
الدارة والتوقيع عن الشركة للشركاء جميعا مجتمعين او منفردين ولهم حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين
ولهم حق ابرام العقود والمشارطات والصفقات المتعلقة بالشركة ولهم الحق فى فتح الحسابات بالبنوك واليداع
والسحب فيها باسم الشركة او من ينوب عنهم بتوكيل يتبع له ذلك ///////
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تجديد افراد
 - 1حسين احمد عثمان عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  12719 :قيدت فى  1996-02-14برقم
ايداع  411وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 2اشرف سعيد عبدالسيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  48186 :قيدت فى  2005-10-29برقم
ايداع  6538وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-28
 - 3ايمن انور عزيز بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  51555 :قيدت فى  2006-08-16برقم ايداع
 5638وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-15
 - 4هيثم عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  56047 :قيدت فى  2007-06-24برقم ايداع
 5111وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 5رمضان عبدالهادى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74668 :قيدت فى  2011-08-23برقم
ايداع  5424وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 6محمد رشاد محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  76644 :قيدت فى  2012-05-02برقم ايداع
 3389وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 7محمد مدحت محمد على النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  86825 :قيدت فى  2016-11-16برقم
ايداع  10233وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 8هانى فكرى احمد عبدالحميد ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم  88016 :قيدت فى 2017-05-16
برقم ايداع  4756وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 9ابراهيم مأمون سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24863 :قيدت فى  1999-05-03برقم ايداع
 2353وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-02
 - 10حسن علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33149 :قيدت فى  2001-06-13برقم ايداع 2960
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 11محمد عبد الرحمن عبد الغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  48963 :قيدت فى 2006-01-29
برقم ايداع  400وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-28
 - 12محمود سعد علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49452 :قيدت فى  2006-03-13برقم ايداع
 1454وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 13عزيزة عبد المالك محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  50370 :قيدت فى  2006-05-23برقم
ايداع  3320وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 14سلمه سعيد ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم  50925 :قيدت فى  2006-06-28برقم ايداع
 4413وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-27
 - 15عاطف عزيز توفيق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  52378 :قيدت فى  2006-10-19برقم ايداع
 7281وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 16النصارى نصر الدين عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  71234 :قيدت فى  2010-06-23برقم
ايداع  6031وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-22
 - 17شريهان السيد عبدالقادر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  74065 :قيدت فى  2011-06-06برقم
ايداع  3480وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-05
 - 18شيماء نبيل مصطفى شكرى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79338 :قيدت فى
 2013-05-14برقم ايداع  3482وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-05-13
 - 19ولء محمود خليفه محمود عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  86403 :قيدت فى  2016-09-07برقم
ايداع  8232وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 20جرجس عيسى بدر السايح بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  86484 :قيدت فى  2016-09-29برقم
ايداع  8659وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
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 - 21محمد خميس سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10067 :قيدت فى  1994-11-21برقم ايداع
 2620وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-20
 - 22محمد علءالدين فكرى عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12595 :قيدت فى  1996-01-17برقم
ايداع  199وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-16
 - 23حسني عبد ا سالم عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  16658 :قيدت فى  1997-04-08برقم
ايداع  1501وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 24ايمن فوزي متي عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  20399 :قيدت فى  1998-03-30برقم ايداع
 1414وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-29
 - 25ناريمان فتح ا ابوالزين سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  24193 :قيدت فى  2006-06-14برقم
ايداع  3983وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 26عاطف عزيز توفيق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  52378 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 3422وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 27على محمد السيد البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  54085 :قيدت فى  2007-02-27برقم ايداع
 1513وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 28محمد احمد عبدا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  55653 :قيدت فى  2010-04-04برقم ايداع
 3194وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-03
 - 29محمد احمد عبدا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  55653 :قيدت فى  2007-05-31برقم ايداع
 4368وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 30محمد احمد عبدا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  55653 :قيدت فى  2016-06-14برقم ايداع
 5677وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 31محمد رضوان محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  55881 :قيدت فى  2007-06-12برقم
ايداع  4778وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 32تعدل السم التجارى الى مؤسسه زويل تك اسلم ابراهيم عبدالسلم زويل تاجر فرد سبق قيده برقم :
 61694قيدت فى  2008-07-16برقم ايداع  6482وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2023-07-15
 - 33عبدالفضيل يونس عبدالفضيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68513 :قيدت فى 2009-12-21
برقم ايداع  10706وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-20
 - 34محمد عبدالحميد احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  71550 :قيدت فى  2010-07-15برقم
ايداع  6817وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 35عماد تامرعجايبي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  76580 :قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع
 3220وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 36شيماء محمد رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  76652 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 3415وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 37محمد حسن حسين عمر منصور منصور للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  76849 :قيدت فى
 2012-05-30برقم ايداع  4129وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-29
 - 38رامى جمال وهبه جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  80321 :قيدت فى  2013-11-27برقم ايداع
 7429وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-26
 - 39محمد رفعت محمد انيس السمدونى تاجر فرد سبق قيده برقم  80711 :قيدت فى 2014-02-04
برقم ايداع  700وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-03
 - 40مارسا عبد الملك شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  19630 :قيدت فى  1998-01-17برقم ايداع
 221وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-16
 - 41ناصر احمد محمود بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  24825 :قيدت فى  2009-06-18برقم ايداع
 5571وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
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 - 42فاطمه احمد محمد احمد ابراهيم اتيليه فاطيما تاجر فرد سبق قيده برقم  44763 :قيدت فى
 2004-11-28برقم ايداع  6459وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-27
 - 43تعديل السم التجارى الى محمدالسيد السيد احمد القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  54167 :قيدت فى
 2007-03-04برقم ايداع  1662وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-03
 - 44محمود على محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  54864 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع
 2787وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 45باسم محمود رمضان شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  55982 :قيدت فى  2007-06-19برقم ايداع
 4985وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 46جورج فواز عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  57707 :قيدت فى  2007-10-31برقم ايداع
 8696وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-30
 - 47فتحي عبد الواحد علي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  58379 :قيدت فى  2007-12-13برقم ايداع
 10159وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-12
 - 48محمود كمال ناجى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70641 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 4684وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 49ابراهيم احمد اسماعيل خطاب خطاب للمحمول تاجر فرد سبق قيده برقم  76679 :قيدت فى
 2012-05-07برقم ايداع  3500وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-06
 - 50ايمن رفعت فرج فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  76919 :قيدت فى  2012-06-07برقم ايداع
 4350وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 51جمعه محمد على الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  84142 :قيدت فى  2015-08-19برقم ايداع
 86328وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-18
 - 52ابوبكر عباس احمد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  86254 :قيدت فى  2016-08-16برقم ايداع
 7372وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-15
 - 53احمد حسين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  88018 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع
 4760وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 54رضا احمد صلح ابراهيم الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  52067 :قيدت فى  2006-09-24برقم
ايداع  5241وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 55اسامه زكريا احمد احمد البابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  55306 :قيدت فى  2007-05-13برقم
ايداع  3662وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 56محمد سيد محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67443 :قيدت فى  2009-09-13برقم ايداع
 7992وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-12
 - 57نادر فايق رفعت عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  67873 :قيدت فى  2009-10-25برقم ايداع
 9041وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-24
 - 58ايمن ياقوت احمد ياقوت مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  72748 :قيدت فى  2010-12-05برقم
ايداع  10458وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-04
 - 59السيد محمد عمر البدوى  -البدوى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  74392 :قيدت فى
 2011-07-12برقم ايداع  4499وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-11
 - 60اسلم رجب محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  74833 :قيدت فى  2011-09-20برقم
ايداع  5981وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 61احمد سعيد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75728 :قيدت فى  2012-01-16برقم ايداع
 451وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
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 - 62عبدالرزاق عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  77033 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 4703وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 63محروس بخيت على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87008 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 11098وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 64محمود صبحى محمود عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  88315 :قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع
 6258وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
 - 65النجار للهنديه والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  7812 :قيدت فى  1993-10-12برقم ايداع
 1795وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-11
 - 66علي محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  35624 :قيدت فى  2002-03-06برقم ايداع
 1053وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 67اسامه محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41552 :قيدت فى  2003-12-20برقم
ايداع  6559وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-19
 - 68احمد محمد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  49141 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع
 5454وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 69احمد محمد عبد المعطى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  49166 :قيدت فى  2006-02-19برقم
ايداع  869وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-18
 - 70محمد السيد علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54352 :قيدت فى  2007-03-14برقم ايداع
 2019وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 71السيد حماد على ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  68787 :قيدت فى  2010-01-11برقم ايداع 247
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-10
 - 72علء محمد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  76748 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  3764وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 73عادل رمضان شعبان عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  77013 :قيدت فى  2012-06-20برقم ايداع
 4646وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 74احمد رأفت عثمان حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  85917 :قيدت فى 2016-06-14
برقم ايداع  5696وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 75ايمان مجدى صديق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  86746 :قيدت فى  2016-11-06برقم ايداع
 9866وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 76على حسن موسى عبدالرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم  86918 :قيدت فى  2016-11-29برقم
ايداع  10671وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 77على عبدالعال السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  87708 :قيدت فى  2017-04-06برقم
ايداع  3363وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 78مجدي موريس كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  2135 :قيدت فى  1990-08-29برقم ايداع
 1464وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-28
 - 79نبيل فاروق جابر عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  2271 :قيدت فى  1990-09-22برقم ايداع
 1624وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-21
 - 80امل نصر طناس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  25513 :قيدت فى  1999-06-19برقم ايداع
 3335وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-18
 - 81ناصر محمد رفعت السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36670 :قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
 3093وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 82صيدليه د ريهام سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  48669 :قيدت فى  2005-12-19برقم ايداع
 7563وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-18
 - 83فادي تلميذ بدري ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  50209 :قيدت فى  2006-05-14برقم ايداع
 2992وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-13
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 - 84صيدليه د مدحت حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  52718 :قيدت فى  2006-11-19برقم ايداع
 7959وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 85ارميا الفونس تكل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  53023 :قيدت فى  2006-12-07برقم ايداع
 8582وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 86محمد محمود محمد حسن جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  53232 :قيدت فى  2006-12-21برقم
ايداع  9004وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 87صيدلية د اسامة طولن تاجر فرد سبق قيده برقم  54455 :قيدت فى  2007-03-21برقم ايداع
 2215وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 88سامح عبد حرز ا اسكاروس تاجر فرد سبق قيده برقم  55077 :قيدت فى  2007-04-26برقم
ايداع  3191وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 89محمد عبد النبي احمد ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم  55758 :قيدت فى  2007-06-06برقم
ايداع  4557وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 90معرض ابو الخير لتجارة واستيراد السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  55758 :قيدت فى
 2007-06-06برقم ايداع  4557وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-05
 - 91محمود محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  59731 :قيدت فى  2008-03-13برقم ايداع
 2367وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-12
 - 92احمد احسان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  62359 :قيدت فى  2008-08-26برقم ايداع
 7847وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-25
 - 93يسرى انور مصطفى محارم تاجر فرد سبق قيده برقم  69678 :قيدت فى  2010-03-11برقم ايداع
 2430وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-10
 - 94هانى فكرى شفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70300 :قيدت فى  2010-04-26برقم ايداع
 3911وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-25
 - 95فتحى حسين سلمه جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  71423 :قيدت فى  2010-07-06برقم ايداع
 6469وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-05
 - 96تعدل السم التجارى الى الباسم لخدمات الليموزين للرحلت باسم محمد احمد ياقوت تاجر فرد سبق قيده
برقم  86545 :قيدت فى  2016-10-10برقم ايداع  8899وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 97موسى فخرى حنا باخوم تاجر فرد سبق قيده برقم  88142 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 5344وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 98احمد فوزى احمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29905 :قيدت فى  2014-07-07برقم
ايداع  1234وفى تاريخ  2022-06-10تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-06
 - 99جمال فهيم اسكندر خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  4961 :قيدت فى  1992-03-15برقم ايداع
 444وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 100جمال ياقوت موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29631 :قيدت فى  2000-06-13برقم ايداع
 3195وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 101سمير على على السيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  34187 :قيدت فى  2001-09-15برقم
ايداع  4790وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 102تمام جابر زناتي عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  47536 :قيدت فى  2005-08-28برقم ايداع
 5261وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-27
 - 103ابتهاج عبدالغفار طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  56549 :قيدت فى  2007-07-25برقم ايداع
 6076وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-24
 - 104ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748 :قيدت فى  2007-08-14برقم
ايداع  6702وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-13
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 - 105ابراهيم عطيه سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56748 :قيدت فى  2007-08-14برقم
ايداع  6703وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-13
 - 106السيد سمير السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58196 :قيدت فى  2007-11-29برقم ايداع
 9753وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-28
 - 107السيد سمير السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58196 :قيدت فى  2016-12-20برقم ايداع
 11125وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 108علء عبده يوسف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  59346 :قيدت فى  2008-02-19برقم ايداع
 1574وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-18
 - 109اسلم محمد عوض حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70008 :قيدت فى  2010-04-06برقم ايداع
 3210وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 110جابر السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70507 :قيدت فى  2010-05-10برقم ايداع
 4369وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-09
 - 111رجب صابر عبدالمعطى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  85988 :قيدت فى 2016-06-26
برقم ايداع  6019وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-25
 - 112اسلم احمد سليمان عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  86305 :قيدت فى  2016-08-24برقم
ايداع  7661وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-23
 - 113تعدل السم التجارى الى الروبي لتجارة السلع الغذائية  -محمد محمود رزق احمد الروبى تاجر فرد سبق
قيده برقم  86956 :قيدت فى  2016-12-05برقم ايداع  10846وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 114عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  88106 :قيدت فى  2017-05-28برقم
ايداع  5193وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 115نهاد عزت عبدالسلم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  88220 :قيدت فى  2017-06-14برقم
ايداع  5796وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 116وليد محمود رياض القيعي تاجر فرد سبق قيده برقم  2132 :قيدت فى  1990-08-29برقم ايداع
 1461وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-28
 - 117عاطف طلعت زاخر تاجر فرد سبق قيده برقم  15545 :قيدت فى  1996-12-22برقم ايداع
 4799وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 118محمد صبرى محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  30629 :قيدت فى  2000-09-19برقم
ايداع  5028وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-18
 - 119عزة حسن سيد حسن المراكبى تاجر فرد سبق قيده برقم  32735 :قيدت فى  2001-04-30برقم
ايداع  2146وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-29
 - 120نور عيسى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33806 :قيدت فى  2001-08-06برقم ايداع
 4097وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-05
 - 121على حسن سيد احمد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  53047 :قيدت فى  2006-12-11برقم
ايداع  8638وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 122وليد محمد عبدالرحمن حاتم تاجر فرد سبق قيده برقم  54402 :قيدت فى  2007-03-18برقم
ايداع  2116وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 123ياسين السيد محمد على ياسين لخدمات المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم  69444 :قيدت فى
 2010-02-25برقم ايداع  1847وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-24
 - 124محمد محمود محمد محمود خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  71159 :قيدت فى 2010-06-20
برقم ايداع  5886وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-19
 - 125مدحت صالح زيدان الماظ فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  76687 :قيدت فى 2012-05-07
برقم ايداع  83514وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
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 - 126احمد حامد السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  81872 :قيدت فى  2014-08-18برقم ايداع
 5484وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-17
 - 127مروة جمال طاهر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86785 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع
 10035وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 128محمد احمد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  87187 :قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع
 508وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 129محمد عصام فؤاد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  87970 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  4475وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 130امال ابراهيم على عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  88070 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  5061وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 131محمد مرسى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10151 :قيدت فى  1994-12-01برقم ايداع
 2738وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 132بديعه عزيز توفيق اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  13001 :قيدت فى  1996-04-02برقم ايداع
 906وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-01
 - 133احمد فؤاد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  52647 :قيدت فى  2006-11-14برقم
ايداع  7843وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 134وليد محمد عبدالرحمن حاتم تاجر فرد سبق قيده برقم  54402 :قيدت فى  2007-11-26برقم
ايداع  9617وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-25
 - 135خالد حلمي عبداللطيف اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54916 :قيدت فى  2007-04-16برقم
ايداع  2875وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 136وفدى خلف محمد ابوجبل( ابوجبل للمقاولت) تاجر فرد سبق قيده برقم  55828 :قيدت فى
 2007-06-10برقم ايداع  4676وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-09
 - 137احمد رضا علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  55860 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 4739وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 138محمد مصطفى يوسف محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57996 :قيدت فى 2007-11-19
برقم ايداع  3950وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-18
 - 139محمد مصطفى يوسف محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57996 :قيدت فى 2007-11-19
برقم ايداع  9349وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-18
 - 140احمد رشدى احمد محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  71493 :قيدت فى 2010-07-11
برقم ايداع  6638وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-10
 - 141محمد حلمى عبدالسلم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  72151 :قيدت فى  2010-09-27برقم ايداع
 8568وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-26
 - 142شريف عثمان احمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  72645 :قيدت فى  2010-11-23برقم ايداع
 10160وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-22
 - 143محمد مصطفى جمال الدين محمد رشدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80661 :قيدت فى
 2014-01-27برقم ايداع  497وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-01-26
 - 144عمر متولى عبدالقادر متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  82373 :قيدت فى  2014-11-16برقم
ايداع  7770وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-15
 - 145ريمون عادل صبحي عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  85019 :قيدت فى  2016-02-01برقم
ايداع  845وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-31
 - 146احمد عبدالنبى عبيد محمد السقيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  86964 :قيدت فى 2016-12-07
برقم ايداع  10887وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
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 - 147احمد قرنى خلف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6777 :قيدت فى  1993-03-08برقم ايداع
 246وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-07
 - 148احمد فهيم امين غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  32559 :قيدت فى  2001-04-14برقم ايداع
 1853وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 149ناروز شحاته بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  35529 :قيدت فى  2002-02-19برقم ايداع
 839وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 150محمد قاسم احمد حمادة تاجر فرد سبق قيده برقم  42639 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 2065وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 151بهاء الدين حسانين عبد ا حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  54757 :قيدت فى 2007-08-06
برقم ايداع  6438وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-05
 - 152احمد محمد محمود احمد محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  54998 :قيدت فى
 2007-04-22برقم ايداع  3038وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-21
 - 153سامى احمد احمد قاسم مركز قاسم التجارى للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  55746 :قيدت فى
 2007-06-05برقم ايداع  4539وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-04
 - 154عاطف ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56098 :قيدت فى  2007-06-26برقم
ايداع  5211وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 155محمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  56210 :قيدت فى  2011-04-06برقم ايداع
 1993وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 156محمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  56210 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع
 5437وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 157عامر محمد صالح عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  70705 :قيدت فى  2010-05-23برقم
ايداع  4844وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-22
 - 158اسماعيل احمد محمد الشرقاوى اسماعيل الشرقاوى للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  72430 :قيدت
فى  2010-10-26برقم ايداع  9494وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-10-25
 - 159محمد عبدالرحيم رشوان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  75994 :قيدت فى  2012-02-15برقم
ايداع  1284وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 160محمد على حسن الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  76545 :قيدت فى  2012-04-22برقم ايداع
 3126وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 161هبه محمد بسيونى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  76839 :قيدت فى  2012-05-29برقم ايداع
 4090وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 162احمد محمد عبدالرازق محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  77127 :قيدت فى 2012-07-08
برقم ايداع  5030وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 163نادر عبدالمنعم سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84341 :قيدت فى  2015-10-13برقم
ايداع  7744وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 164السيد فتح ا محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  3234 :قيدت فى  1991-03-13برقم ايداع
 417وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 165على عطية على شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  14646 :قيدت فى  1996-10-16برقم ايداع
 3474وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 166جورج ابراهيم وهبه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42126 :قيدت فى  2004-02-25برقم
ايداع  957وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-24
 - 167الشيماء مصطفى خميس الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  53651 :قيدت فى  2007-01-28برقم
ايداع  614وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
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 - 168تعدل السم التجارى الى مؤسسه غريب للدوات الكهربائيه  -عمرو غريب علي محمد الزوك تاجر فرد
سبق قيده برقم  55460 :قيدت فى  2007-05-20برقم ايداع  3987وفى تاريخ  2022-06-16تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 169رافت خليفه محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59364 :قيدت فى  2008-02-20برقم ايداع
 1614وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-19
 - 170هشام محمد عصام علي حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  60571 :قيدت فى  2008-05-14برقم
ايداع  4190وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-13
 - 171تعدل السم التجارى الى ابوالوفا ليموزين  -خالد ابوالوفا توفيق محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم :
 62050قيدت فى  2008-08-07برقم ايداع  7204وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2023-08-06
 - 172اسماعيل ابراهيم جابر حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  73363 :قيدت فى  2011-03-06برقم
ايداع  1248وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-05
 - 173علء الدين عرفه رشدي عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  75213 :قيدت فى  2011-11-02برقم
ايداع  7237وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 174عبد المنعم محمود حسن عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  76700 :قيدت فى 2012-05-09
برقم ايداع  3561وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 175محمد يوسف عبدالعاطى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  82964 :قيدت فى  2015-02-17برقم
ايداع  1267وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-16
 - 176غازى مصطفى غازى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  83475 :قيدت فى  2015-04-30برقم
ايداع  3456وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-29
 - 177سعيد محمد محمد عبيد الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم  83669 :قيدت فى  2015-05-28برقم
ايداع  4324وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 178جاك عياد رزق ا خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  87287 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 1016وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 179تعدل السم التجارى الى هيثم حسن حسين حسن الدياش الدياش للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 88387قيدت فى  2017-07-16برقم ايداع  6603وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-15
 - 180منشأة محمود يوسف الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  5381 :قيدت فى  1992-06-18برقم
ايداع  960وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 181محمود يوسف محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  5381 :قيدت فى  1996-09-23برقم ايداع
 2979وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-22
 - 182منشأة محمود يوسف محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  5381 :قيدت فى  2008-08-21برقم
ايداع  7731وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-20
 - 183ابو المجد حسان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7932 :قيدت فى  1993-11-02برقم ايداع
 1963وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-01
 - 184خالد السيد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11821 :قيدت فى  1995-09-17برقم ايداع
 2548وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-16
 - 185على حسن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15740 :قيدت فى  1997-01-06برقم ايداع
 85وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-05
 - 186عزه عبدربه فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  17109 :قيدت فى  1997-05-27برقم ايداع
 3113وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 187السيد محمد ابراهيم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  50354 :قيدت فى  2006-05-22برقم ايداع
 3291وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
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 - 188صلح محمد السيد اعمر البدراوى للمقاولت المتكامله تاجر فرد سبق قيده برقم  51350 :قيدت فى
 2006-08-01برقم ايداع  5214وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-31
 - 189مصطفي عبد المالك معتمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51863 :قيدت فى  2006-09-07برقم
ايداع  6255وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 190عاطف عزيز توفيق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  52378 :قيدت فى  2006-10-19برقم
ايداع  7282وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 191عادل جمعه محمد يس تاجر فرد سبق قيده برقم  52575 :قيدت فى  2006-11-08برقم ايداع
 7684وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 192صيدليه د كريم محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53645 :قيدت فى 2007-01-28
برقم ايداع  602وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 193حامد عباس مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  53862 :قيدت فى  2007-02-12برقم ايداع
 1031وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 194حامد عباس مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  53862 :قيدت فى  2009-04-05برقم ايداع
 3065وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-04
 - 195حامد عباس مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  53862 :قيدت فى  2010-10-26برقم ايداع
 9486وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-25
 - 196احمد محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  53903 :قيدت فى  2007-02-15برقم ايداع
 1124وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 197اشرف محمد ابوالمعاطى احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  54270 :قيدت فى
 2007-03-11برقم ايداع  1866وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-10
 - 198صلح عبدا عوض رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  55183 :قيدت فى  2007-05-03برقم
ايداع  3403وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 199خالد عبد المنعم ابراهيم هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  57721 :قيدت فى  2007-11-01برقم
ايداع  8747وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-31
 - 200عاصم محمد منصور ابراهيم المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  73781 :قيدت فى 2011-05-04
برقم ايداع  2549وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-03
 - 201رجب عبدالجواد محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  78105 :قيدت فى  2012-11-26برقم
ايداع  8383وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-25
 - 202مروان محمود عبد الحميد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  85758 :قيدت فى
 2016-05-19برقم ايداع  4973وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-18
 - 203اسلم مصطفى ابراهيم عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  86906 :قيدت فى 2016-11-28
برقم ايداع  10589وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 204حسام حسن محمد محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  87285 :قيدت فى  2017-02-06برقم
ايداع  998وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 205الحريري لتجارة السمنت  -احمد عزت حسين على الحريرى تاجر فرد سبق قيده برقم 87790 :
قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع  3747وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-18
 - 206احمد عبدالوهاب عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87923 :قيدت فى 2017-05-04
برقم ايداع  4268وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 207نهى يحى زكريا الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  88288 :قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع
 6121وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
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 - 208محمد عبدالجواد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  5107 :قيدت فى  1992-04-20برقم ايداع
 627وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 209صيدليه الدكتور عبد الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8675 :قيدت فى  1994-02-21برقم ايداع
 415وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-20
 - 210حسين احمد ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  21484 :قيدت فى  1997-07-08برقم ايداع
 3126وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-07
 - 211يعدل السم التجارى الى ابوهندى للستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم  36851 :قيدت فى
 2002-07-13برقم ايداع  3424وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-12
 - 212احمد محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  44419 :قيدت فى  2004-10-09برقم ايداع
 5721وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-08
 - 213هشام مرسي السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49893 :قيدت فى  2006-04-19برقم ايداع
 2427وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 214حسن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  50991 :قيدت فى 2006-07-03
برقم ايداع  4523وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 215طارق بهجت محمود سعد مكتب الطارق لبيع مستلزمات الصيدليات تاجر فرد سبق قيده برقم 52054 :
قيدت فى  2006-09-21برقم ايداع  6618وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-20
 - 216صلح الدين لتوريدات اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته تاجر فرد سبق قيده برقم  54278 :قيدت فى
 2007-03-11برقم ايداع  1882وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-10
 - 217عبدالسلم على عبدالسلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  85910 :قيدت فى  2016-06-13برقم
ايداع  5644وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 218اشرف راضى عبد المطلب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88388 :قيدت فى 2017-07-16
برقم ايداع  6604وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 219يوسف بلل مرغنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  14595 :قيدت فى  1996-10-13برقم ايداع
 3405وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 220مصطفي جمعه عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16499 :قيدت فى  1997-03-27برقم ايداع
 1260وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 221احمد محمود ابوزيد عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم  24355 :قيدت فى  1999-03-17برقم ايداع
 1415وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-16
 - 222خالد يحي جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54410 :قيدت فى  2007-03-18برقم ايداع
 2133وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 223خالد عبده سعيد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  55242 :قيدت فى  2007-05-08برقم
ايداع  3536وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 224هيثم عزت كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55777 :قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
 4589وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 225تعدل السم التجارى إلى عزه عبدالمنعم احمد حمدان حمدان للتوزيع والخدمات الصناعيه تاجر فرد
سبق قيده برقم  61261 :قيدت فى  2009-11-18برقم ايداع  9857وفى تاريخ  2022-06-21تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-17
 - 226احمد هيثم ناجى حافظ الجندى الجندى للتصوير تاجر فرد سبق قيده برقم  62763 :قيدت فى
 2008-09-25برقم ايداع  8676وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-09-24
 - 227مصطفى خميس مصطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  69120 :قيدت فى  2010-02-03برقم
ايداع  1029وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-02
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 - 228بطرس جيد بطرس جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  71679 :قيدت فى  2010-07-27برقم ايداع
 7174وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-26
 - 229لول محمد جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75628 :قيدت فى  2012-01-05برقم ايداع
 159وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 230خالد احمد محمد عطيه عاصى تاجر فرد سبق قيده برقم  85316 :قيدت فى  2016-03-14برقم
ايداع  2297وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 231شوقى فتحى شوقى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  85588 :قيدت فى  2016-04-20برقم ايداع
 4143وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-19
 - 232شيماء حامد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  86289 :قيدت فى  2016-08-23برقم
ايداع  7597وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 233عماد محمد موسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87860 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 4003وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 234السيد عبدالكريم السيد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  87861 :قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع  4005وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 235رحمى عبد الرحمن محمد على بصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  88109 :قيدت فى
 2017-05-29برقم ايداع  5207وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-28
 - 236ابراهيم العدل سلم العدل سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  6948 :قيدت فى  1993-04-15برقم
ايداع  665وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-14
 - 237حسن السيد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  10851 :قيدت فى  1995-04-06برقم ايداع 903
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 238احمد فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39060 :قيدت فى  2002-03-23برقم ايداع
 1472وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 239احمد فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39060 :قيدت فى  2007-09-10برقم ايداع
 45456وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-09
 - 240محمد مجدى عبدالعزيز خليل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  52324 :قيدت فى
 2006-10-15برقم ايداع  7174وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-14
 - 241محمد محروس مصيلحي بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  55281 :قيدت فى  2007-05-09برقم
ايداع  3605وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 242سليمان داود سليمان حمروش تاجر فرد سبق قيده برقم  57334 :قيدت فى  2007-09-26برقم
ايداع  7856وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-25
 - 243احمد محمد ابراهيم عبد السلم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  68670 :قيدت فى
 2016-09-06برقم ايداع  8176وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-05
 - 244كرم رزق منصور ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  72003 :قيدت فى  2010-08-31برقم
ايداع  8038وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-30
 - 245محمود جابر فرج عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  76331 :قيدت فى  2012-03-25برقم
ايداع  2386وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 246مجدي عبده عبدالملك يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  81443 :قيدت فى  2014-06-01برقم
ايداع  3751وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 247اسلم سلمه مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83817 :قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع
 4977وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-16
 - 248هشام حسين احمد حسين داود تاجر فرد سبق قيده برقم  88397 :قيدت فى  2017-07-17برقم
ايداع  6644وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
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 - 249لطيفه يوسف احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  35506 :قيدت فى  2002-02-16برقم ايداع
 769وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 250محمود محمد السيد عصر تاجر فرد سبق قيده برقم  52618 :قيدت فى  2006-11-13برقم ايداع
 7783وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 251احمد شوقى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  55642 :قيدت فى  2007-05-31برقم ايداع
 4352وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 252علء احمد محمد هنداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  55919 :قيدت فى  2007-06-14برقم ايداع
 4862وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 253بكر محمد محمد ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56067 :قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع
 1779وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 254بكر محمد محمد ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56067 :قيدت فى  2007-06-25برقم ايداع
 5155وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 255صيدليه /منى غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  56512 :قيدت فى  2007-07-22برقم ايداع
 6010وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-21
 - 256حسام عبدالمعطى عبدالسلم ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57294 :قيدت فى 2007-09-23
برقم ايداع  7745وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-22
 - 257مروه مجدي عبد السلم محمد الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  62787 :قيدت فى 2008-09-28
برقم ايداع  8725وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-27
 - 258عاطف طه محمد ذكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  63240 :قيدت فى  2008-11-04برقم ايداع
 9689وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-03
 - 259محمد عبداللطيف محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  71260 :قيدت فى  2010-06-27برقم
ايداع  6087وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-26
 - 260بيتر خلف نصر ا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  73864 :قيدت فى  2011-05-12برقم
ايداع  2795وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-11
 - 261بيتر خلف نصر ا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  73864 :قيدت فى  2011-05-12برقم
ايداع  2796وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-11
 - 262على احمد فرغلى محروص تاجر فرد سبق قيده برقم  76794 :قيدت فى  2012-05-23برقم
ايداع  3945وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 263عبدالمسيح فايز عبدالمسيح امين غبروس تاجر فرد سبق قيده برقم  76796 :قيدت فى
 2012-05-23برقم ايداع  3947وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-22
 - 264محمد احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76840 :قيدت فى  2012-05-29برقم ايداع
 4097وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 265كاترين مجدى صبحى فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  81441 :قيدت فى  2014-05-29برقم
ايداع  3743وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-28
 - 266اشرف زين العابدين جبر ا محبوب تاجر فرد سبق قيده برقم  81895 :قيدت فى 2014-08-21
برقم ايداع  5586وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-20
 - 267حسام حسن جوده عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  85740 :قيدت فى  2016-05-17برقم
ايداع  4871وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 268غاده محمود حاتم يوسف كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  86051 :قيدت فى  2016-07-13برقم
ايداع  6390وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-12
 - 269محمد حامد حسين بحر تاجر فرد سبق قيده برقم  87114 :قيدت فى  2017-01-02برقم ايداع
 52وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
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 - 270تم اضافة السم التجارى ليصبح  /واصف للمقاولت العامة  -انور فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد
سبق قيده برقم  48771 :قيدت فى  2006-01-02برقم ايداع  21وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2026-01-01
 - 271حيدر ضيف ا محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  53574 :قيدت فى  2007-01-23برقم
ايداع  472وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 272عادل لتجارة البطاريات عادل ميخائيل عبيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55705 :قيدت فى
 2007-06-04برقم ايداع  4457وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-03
 - 273د خالد محمد لطفى مصطفى العصار تاجر فرد سبق قيده برقم  55912 :قيدت فى 2007-06-12
برقم ايداع  4843وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 274صيدلية د احمد الرشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  56080 :قيدت فى  2007-06-25برقم ايداع
 5173وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 275تم اضافه السم التجارى الفيشاوى للستيراد والتصدير احمد حسين عوض مرسى الفيشاوى تاجر فرد
سبق قيده برقم  56331 :قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع  5663وفى تاريخ  2022-06-26تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 276محمد أحمد غريب على مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  62683 :قيدت فى  2008-09-21برقم
ايداع  8522وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-20
 - 277سلوى ابوزيد السيد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  68456 :قيدت فى  2009-12-16برقم
ايداع  10566وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-15
 - 278وليد منصور محمد الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  68838 :قيدت فى  2010-01-13برقم
ايداع  353وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-12
 - 279عادل محمود عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71044 :قيدت فى  2010-06-13برقم
ايداع  5641وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 280هويدا مصطفى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  75397 :قيدت فى  2011-12-06برقم ايداع
 7701وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 281طارق حلمى ابراهيم جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  76945 :قيدت فى  2012-06-10برقم
ايداع  4416وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 282شريف ياقوت محمود حجازى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  77069 :قيدت فى 2012-06-26
برقم ايداع  4791وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 283حمدى حسن كامل الطيارى تاجر فرد سبق قيده برقم  79321 :قيدت فى  2013-05-12برقم
ايداع  3400وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-11
 - 284احسان فكرى زناتى سباق تاجر فرد سبق قيده برقم  84752 :قيدت فى  2015-12-24برقم ايداع
 9858وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 285احمد عبدالحميد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  11460 :قيدت فى  1995-07-13برقم ايداع
 1938وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-12
 - 286اشرف ابراهيم محمود المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  17225 :قيدت فى  1997-06-08برقم
ايداع  3291وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 287عادل محمد محمد عزت تاجر فرد سبق قيده برقم  23391 :قيدت فى  1998-12-21برقم ايداع
 6353وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-20
 - 288محمد يحيى محمد روبى تاجر فرد سبق قيده برقم  24330 :قيدت فى  1999-03-16برقم ايداع
 1379وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-15
 - 289محمود مؤتمن احمد زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  29595 :قيدت فى  2000-06-10برقم ايداع
 3129وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-09
 - 290مراد متي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29880 :قيدت فى  2000-07-08برقم ايداع
 3661وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
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 - 291شريف ابراهيم حسنين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  34288 :قيدت فى  2001-09-23برقم
ايداع  4979وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-22
 - 292خالد يحيي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  36347 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع
 2504وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 293عادل سعد الدين السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38475 :قيدت فى  2003-01-13برقم
ايداع  186وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-12
 - 294سيفين وليم سيفين عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  40155 :قيدت فى  2003-07-10برقم ايداع
 3632وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-09
 - 295سيفين وليم سيفين عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  40155 :قيدت فى  2003-07-12برقم ايداع
 3633وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-11
 - 296سيفين وليم سيفين عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  40155 :قيدت فى  2006-06-21برقم ايداع
 4190وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 297مروه على مسعود على تاجر فرد سبق قيده برقم  52733 :قيدت فى  2006-11-20برقم ايداع
 8001وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 298محمد سعد على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  53519 :قيدت فى  2007-01-17برقم ايداع
 362وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 299احمد عبدالسلم محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55650 :قيدت فى  2007-05-31برقم
ايداع  4365وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
عبد الفتاح عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  57143 :قيدت فى
 - 300صيدليه شريف
 2007-09-11برقم ايداع  7474وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-09-10
 - 301منى حنفى محمود اسماعيل ابوعمه تاجر فرد سبق قيده برقم  71455 :قيدت فى 2010-07-08
برقم ايداع  6541وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
 - 302احمد اسماعيل حموده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74819 :قيدت فى  2011-09-19برقم
ايداع  5943وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-18
 - 303عبدالسلم فايز عبدالسلم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  76795 :قيدت فى  2012-05-23برقم
ايداع  3646وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 304صبحى على يوسف سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  77095 :قيدت فى  2012-07-02برقم
ايداع  4904وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 305احمد حسن عبدالكريم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  34282 :قيدت فى  2001-09-22برقم
ايداع  4959وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
 - 306احمد محمد السيد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  43375 :قيدت فى  2004-06-22برقم ايداع
 3521وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 307ميس ايجيبت حازم محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  51573 :قيدت فى
 2006-08-17برقم ايداع  5676وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-16
 - 308احمد عبد الحفيظ احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55578 :قيدت فى  2007-05-27برقم
ايداع  4231وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 309فتحى شوقى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  55641 :قيدت فى  2007-05-31برقم ايداع
 4351وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 310محمد عباس اسماعيل عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55665 :قيدت فى  2007-05-31برقم
ايداع  4386وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 311شريف مصطفى السيد مصطفى البليهى تاجر فرد سبق قيده برقم  87028 :قيدت فى
 2016-12-19برقم ايداع  11193وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-18
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 - 312محمد امين ابراهيم امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87852 :قيدت فى  2017-04-24برقم
ايداع  3952وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 313نسيم زكى خله جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  4702 :قيدت فى  1992-01-21برقم ايداع
 120وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-20
 - 314شاكر سعيد سيدهم جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  11559 :قيدت فى  1995-07-31برقم ايداع
 2099وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-30
 - 315عصام على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17056 :قيدت فى  1997-05-24برقم ايداع
 3040وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 316سعاد فراج عبدالرحمن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  17124 :قيدت فى  1997-05-29برقم
ايداع  3140وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 317جابر عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20253 :قيدت فى  1998-03-19برقم ايداع
 1218وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-18
 - 318اسلم محمد محمود عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  36803 :قيدت فى  2002-07-08برقم
ايداع  3339وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 319محروس محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48477 :قيدت فى  2005-12-03برقم
ايداع  7165وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-02
 - 320منصور احمد حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  54000 :قيدت فى  2007-02-21برقم ايداع
 1330وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 321سعيد حسن محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  54302 :قيدت فى  2007-03-12برقم ايداع
 1928وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 322حاتم سنتر حاتم حامد جاد بشر تاجر فرد سبق قيده برقم  54308 :قيدت فى  2007-03-12برقم
ايداع  1940وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 323يسرى عطيه سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55904 :قيدت فى  2007-06-14برقم ايداع
 4830وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 324على اسماعيل احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  56246 :قيدت فى  2007-07-05برقم
ايداع  5519وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 325حسام الدين فاروق ابراهيم احمد الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  56481 :قيدت فى
 2017-06-12برقم ايداع  5699وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 326حسام الدين فاروق ابراهيم الحلو الحلو للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  56481 :قيدت
فى  2007-07-19برقم ايداع  5953وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-18
 - 327محمود عبد الوهاب عبد ا محمد جاويش محمود جاويش تاجر فرد سبق قيده برقم  66192 :قيدت
فى  2009-06-07برقم ايداع  5130وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-06-06
 - 328امانى احمد محمد على الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم  73291 :قيدت فى  2011-02-22برقم
ايداع  1028وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-21
 - 329محمد بهاء الدين عفيفى النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  76650 :قيدت فى  2012-05-03برقم
ايداع  3408وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 330مايكل مكرم شانودى حبيش تاجر فرد سبق قيده برقم  76813 :قيدت فى  2012-05-28برقم
ايداع  4024وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 331اسلم شوقى محمد مصطفى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  76958 :قيدت فى 2012-06-12
برقم ايداع  4463وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 332رامى فايز نصحى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  82608 :قيدت فى  2014-12-17برقم ايداع
 8824وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-16
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تجديد شركات
 - 1ابراهيم احمد على حسن عامر وعلى احمد على حسن عامر وشركاهم شركة سبق قيدها برقم 13300 :
قيدت فى  2010-02-23برقم ايداع  1750وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 22/02/2025ص
 - 2تعدل اسم الشركه الى احمد السيد احمد محمد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى
 2002-01-26برقم ايداع  405وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/01/2027ص
 00 - 3شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2002-01-26برقم ايداع  406وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/01/2012ص
 - 4كريمه الكيك وشركاها للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى 2002-01-26
برقم ايداع  406وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/01/2012
12:00:00ص
 - 5كريمه الكيك و شركاها للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى 2002-01-26
برقم ايداع  407وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/01/2012
12:00:00ص
 - 6ليوجد شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2002-01-26برقم ايداع  407وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/01/2012ص
 - 7احمد السيد احمد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2010-05-23برقم ايداع
 4891وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2025ص
 - 8دادى بريونى شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2010-05-23برقم ايداع  4891وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2025ص
 - 9احمد السيد احمد سالم شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2009-06-21برقم ايداع 5618
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2024ص
 - 10دارى يريون شركة سبق قيدها برقم  35306 :قيدت فى  2009-06-21برقم ايداع  5618وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2024ص
 - 11احمد محمد محمد عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  67534 :قيدت فى  2015-03-05برقم
ايداع  1783وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2025
12:00:00ص
 - 12ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  67534 :قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع  1783وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2025ص
 - 13احمد محمد محمد عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  67534 :قيدت فى  2009-09-24برقم
ايداع  8210وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/09/2024
12:00:00ص
 - 14محمد صلح الدين محمد قبارى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84839 :قيدت فى 2016-01-06
برقم ايداع  125وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/01/2026
12:00:00ص
 - 15هانى محمد ضياء الدين هاشم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  87820 :قيدت فى 2017-04-20
برقم ايداع  3812وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2027
12:00:00ص
 - 16جابر احمد يونس ابوزيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  88127 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  5271وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
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 - 17الشركة المصرية اللمانية للدارة و الخدمات السياحية محمود احمد بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم
 3217 :قيدت فى  1991-03-10برقم ايداع  398وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/03/2026ص
 - 18شركة ايباك لتصنيع وتجارة المواد اللصقة السيد حسن السيد احمد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 31208 :قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع  3613وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/04/2027ص
 - 19تعدل السم التجارى الى عاصم محمد عبدالموجود العياط وشركاه شركة سبق قيدها برقم 36438 :
قيدت فى  2002-06-02برقم ايداع  2677وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 01/06/2027ص
 - 20تعــــــــــدل الســـــــم التـــــــــــــــــجارى الى ايمكو لوجيستكس  - EMCOLOGISTICSرنده
فاروق احمد عبدا وشركاها شركة سبق قيدها برقم  56010 :قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع
 5038وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 21المير على محمد سليمان وشريكه لتجارة الموبيليات شركة سبق قيدها برقم  67999 :قيدت فى
 2009-11-02برقم ايداع  9330وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2024ص
 - 22سمير توفيق سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4332 :قيدت فى  1991-11-13برقم ايداع
 1780وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/11/2026ص
 - 23تعدل السم التجارى الى زيتون للملبس الجاهزه محمود احمد محمود عطا زيتون وشركاه شركة سبق
قيدها برقم  45824 :قيدت فى  2005-03-19برقم ايداع  1588وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2025ص
 - 24تعدل السم التجارى الى وائل شحاته امين وشريكه ناجى فايق جرجس للتجاره شركة سبق قيدها برقم :
 52954قيدت فى  2006-12-04برقم ايداع  8438وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/12/2026ص
 - 25تعدل السم التجارى ليصبح امين شحاته امين وشريكيه للتجاره شركة سبق قيدها برقم  52954 :قيدت
فى  2006-12-04برقم ايداع  8438وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/12/2026ص
 - 26شركة عبدالمنعم رمضان واولده شركة سبق قيدها برقم  16871 :قيدت فى  1997-05-06برقم
ايداع  1837وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/05/2027
12:00:00ص
 - 27رمضان محمد عمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16881 :قيدت فى  1997-05-06برقم ايداع
 1855وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2027ص
ايمن رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 - 28شركه القصر للتجاره و التوكيلت التجاريه
 17423قيدت فى  1997-06-24برقم ايداع  3612وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 29عاطف ابرهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52283 :قيدت فى  2006-10-11برقم ايداع
 7088وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/10/2026ص
وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2904 :قيدت فى
 - 30كهرويتا للمصاعد  -صلح عبدالفتاح وهدان
 1991-01-06برقم ايداع  23وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/01/2026ص
 - 31سمعان جادا سمعان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  7370 :قيدت فى  1993-07-19برقم ايداع
 1210وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/07/2023ص
 - 32الفقى للمقاولت محمد الفقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  44445 :قيدت فى  2004-10-11برقم
ايداع  5777وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/10/2024
12:00:00ص
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 - 33تعدل السم التجارى الى اسامه محمد عبدالمحسن محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم 36106 :
قيدت فى  2002-04-28برقم ايداع  2062وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 27/04/2027ص
 - 34شركة ال ادوار للتجارة والستيراد  -ادوار فرح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  41352 :قيدت فى
 2003-11-22برقم ايداع  6109وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/11/2023ص
 - 35ممدوح مبروك عبد ربه غطاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43033 :قيدت فى 2015-03-08
برقم ايداع  1797وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2025
12:00:00ص
 - 36ممدوح مبروك عبد ربه غطاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43033 :قيدت فى 2014-04-28
برقم ايداع  2933وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/04/2024
12:00:00ص
 - 37احمد محمد مصطفى ماضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  81008 :قيدت فى  2014-03-20برقم
ايداع  1953وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/03/2024
12:00:00ص
 - 38تعدل السم التجارى الى وهيبه محمد احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  11278 :قيدت فى
 1995-06-15برقم ايداع  1635وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2025ص
 - 39طاهر ابراهيم عبدالمالك وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14803 :قيدت فى  1996-10-29برقم
ايداع  3707وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/10/2026
12:00:00ص
 - 40سامى محمد محمد اسماعيل وشريكه المهندس احمد سامى محمد محمد اسماعيل شركة سبق قيدها برقم :
 16992قيدت فى  1997-05-18برقم ايداع  2034وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 41مجدى عيد باسيلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  46119 :قيدت فى  2005-04-13برقم ايداع
 2269وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/04/2025ص
 - 42صابر احمد الجبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  71348 :قيدت فى  2010-07-01برقم ايداع
 6286وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2025ص
 - 43عبدالمحسن سيد احمد فراج درويش وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  76048 :قيدت فى
 2012-02-21برقم ايداع  1450وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/02/2027ص
 - 44مؤمن فرغلى عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  83801 :قيدت فى  2015-06-15برقم ايداع
 4909وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2025ص
 - 45سكاى لين  SKY LINEاسماء جمال عمر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  88091 :قيدت فى
 2017-05-25برقم ايداع  5134وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 46شركه عياد موسى التجاريه { اسعد وعادل عياد } شركة سبق قيدها برقم  1241 :قيدت فى
 1990-03-04برقم ايداع  446وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/03/2025ص
 - 47محمد مصطفي عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60437 :قيدت فى  2008-05-06برقم ايداع
 3879وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2023ص
 - 48ورثة المرحوم احمد محمد همام عنهم يامنه احمد محمد همام وشركاها شركة سبق قيدها برقم :
 49356قيدت فى  2006-03-06برقم ايداع  1266وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2026ص
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 - 49تعدل السم التجارى الى شريف السيد جابر بسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  55791 :قيدت
فى  2007-06-07برقم ايداع  4614وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/06/2027ص
 - 50مدحت السيد عبدالمقصود طلب وشريكه ممدوح عبدالعظيم يوسف  -الدولية شركة سبق قيدها برقم :
 76470قيدت فى  2012-04-10برقم ايداع  2879وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 51بيشوى كمال وابانوب يونان شركة سبق قيدها برقم  88125 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 5265وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 52محمد عبدالعزيز حسن واولده شركة سبق قيدها برقم  3630 :قيدت فى  1991-06-15برقم ايداع
 903وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2026ص
 - 53تعدل السم التجارى الى عطا على عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  29927 :قيدت فى
 2000-07-11برقم ايداع  3743وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/07/2025ص
 - 54منصور السيد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  42337 :قيدت فى  2004-03-16برقم ايداع
 1397وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2024ص
 - 55محمد فؤاد محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  70435 :قيدت فى  2010-05-05برقم ايداع
 4194وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2025ص
 - 56محمد محمد خميس عبدالسلم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74014 :قيدت فى
 2011-05-30برقم ايداع  3287وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2026ص
 - 57محمد عبد السلم عوض عبد المجيد ومصطفى عبد السلم عوض عبد المجيد للتوريدات المعماريه شركة
سبق قيدها برقم  76223 :قيدت فى  2012-03-11برقم ايداع  1968وفى تاريخ  2022-06-14تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2027ص
 - 58تعديل السم التجارى الى فؤاد امين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  76908 :قيدت فى
 2012-06-06برقم ايداع  4322وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 59نايل ويف ترافيل \ فؤاد امين محمد بلط وشركاه شركة سبق قيدها برقم  76908 :قيدت فى
 2017-05-09برقم ايداع  4471وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/05/2027ص
 - 60السيد احمد عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1012 :قيدت فى  1990-01-28برقم ايداع
 191وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2025ص
 - 61اسلم محمد نجيب حسين فهمي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36100 :قيدت فى 2002-04-27
برقم ايداع  2053وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/04/2027
12:00:00ص
 - 62شركة زبارة للمصوغات والمجوهرات مصطفي زبارة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56111 :قيدت
فى  2007-06-26برقم ايداع  5242وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2027ص
 - 63شركه باميه للمشويات محمد على محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14378 :قيدت فى
 1996-09-29برقم ايداع  3094وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/09/2026ص
 - 64تعدل السم التجارى الى صالح عبدالنعيم صالح همام وشركاه لتجارة الخضر والفاكهه بالجمله شركة سبق
قيدها برقم  14967 :قيدت فى  1996-11-10برقم ايداع  3944وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/11/2026ص
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 - 65تعدل السم التجارى الى بيتزا وفطائر ( مودى )  -راويه محمود السيد وشركاها ابراهيم رزق على
ومحمود ابراهيم رزق على شركة سبق قيدها برقم  25984 :قيدت فى  1999-07-27برقم ايداع 4078
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/07/2024ص
 - 66محمود احمد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  49407 :قيدت فى  2006-03-09برقم ايداع
 1367وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/03/2026ص
 - 67ماجد مكى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  87709 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع 3393
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2027ص
 - 68تعدل السم التجارى ناصر حسين مناع و حمادة حسين مناع و نعمه محمد الصغير شركة سبق قيدها برقم
 15570 :قيدت فى  1996-12-24برقم ايداع  4841وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/12/2026ص
 - 69هانى عبد المحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16861 :قيدت فى  1997-05-05برقم ايداع
 1823وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2027ص
 - 70الجليل -صلح محمود عبدالجليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  17483 :قيدت فى 1997-06-30
برقم ايداع  3707وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/06/2027
12:00:00ص
 - 71ارت كلسيك لديكور و زخرفه الموبليات محمد جبر عبدالخير وشريكه نصر محمود متولى شركة سبق
قيدها برقم  31575 :قيدت فى  2000-12-23برقم ايداع  6736وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/12/2025ص
 - 72تعدل السم التجارى ليصبح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم شركة سبق قيدها برقم  36557 :قيدت
فى  2002-06-15برقم ايداع  2899وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 73هشام حافظ وماهر كامل وشريكتيهما شركة سبق قيدها برقم  36557 :قيدت فى  2002-06-15برقم
ايداع  2899وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/06/2027
12:00:00ص
 - 74شركة ثرى رايت شركة سبق قيدها برقم  52027 :قيدت فى  2006-09-20برقم ايداع 6581
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/09/2026ص
 - 75مصطفى عباس مرسى السحت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  52027 :قيدت فى 2006-09-20
برقم ايداع  6581وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/09/2026
12:00:00ص
 - 76امال خميس احمد السيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  54128 :قيدت فى  2007-03-01برقم
ايداع  1598وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2027
12:00:00ص
 - 77محمد جابر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66064 :قيدت فى  2005-05-28برقم ايداع
 4820وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2025ص
 - 78ورثة المرحوم متولى جابر رجب الملح محمد متولى جابر رجب الملح وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 69970 :قيدت فى  2010-03-30برقم ايداع  3083وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2025ص
 - 79ورثة المرحوم متولى جابر رجب الملح محمد متولى جابر رجب الملح وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 69970 :قيدت فى  2010-03-30برقم ايداع  3084وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2025ص
 - 80طارق سعيد توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  71308 :قيدت فى  2014-08-07برقم ايداع
 5209وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/08/2024ص
 - 81تعدل السم التجارى إلى اليكس سى ان سى  ALEX C N Cسحر جمال الدين وشريكها شركة سبق
قيدها برقم  71308 :قيدت فى  2010-06-29برقم ايداع  6199وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2025ص
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 - 82تامر حسنى محمد عبده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  83925 :قيدت فى  2015-07-05برقم
ايداع  5394وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/07/2025
12:00:00ص
 - 83ايمن عبد المنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  87945 :قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع
 4367وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/05/2027ص
 - 84بخيت راغب رزق ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13318 :قيدت فى  1996-05-23برقم ايداع
 1399وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2026ص
 M P I - 85مايكل بونكى وايمان ضاحى شركة سبق قيدها برقم  72171 :قيدت فى  2010-09-29برقم
ايداع  8641وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/09/2025
12:00:00ص
 - 86امام خميس محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1556 :قيدت فى  1990-04-19برقم ايداع
 802وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/04/2025ص
 - 87شركة الشندى للتجميل ابراهيم الشندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  22327 :قيدت فى
 1998-09-28برقم ايداع  4581وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/09/2023ص
 - 88تجاره السعاده احمد متولى وولده لبيع الحلويات و البقالى الجافه شركة سبق قيدها برقم  28666 :قيدت
فى  2000-03-14برقم ايداع  1444وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/03/2025ص
 - 89سامح محمد السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  35647 :قيدت فى  2002-03-10برقم
ايداع  1101وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/03/2027
12:00:00ص
 - 90وائل محمد القباري غازي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  36240 :قيدت فى  2002-05-13برقم
ايداع  2301وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/05/2027
12:00:00ص
 - 91تعدل السم التجارى للشركة ليصبح محمد محسن ابوالدهب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 67821 :
قيدت فى  2009-10-20برقم ايداع  8927وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 19/10/2024ص
 - 92طارق محمود محمد قمرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  77892 :قيدت فى  2012-10-23برقم
ايداع  7597وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/10/2022
12:00:00ص
 - 93فريد عيد عبدالمجيد وشريكه للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  83271 :قيدت فى
 2015-09-16برقم ايداع  7148وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/09/2025ص
 - 94عبد الحميد عبد الستار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24564 :قيدت فى  1999-04-07برقم ايداع
 1763وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2024ص
 - 95تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح شركة فادى محفوظ جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 25015قيدت فى  1999-05-11برقم ايداع  2498وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2024ص
 - 96هانى سمير انور وشريكته شركة سبق قيدها برقم  85227 :قيدت فى  2016-03-01برقم ايداع
 1855وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/02/2026ص
 - 97عزه رمضان السيد النجدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  85771 :قيدت فى  2016-05-22برقم
ايداع  5015وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/05/2026
12:00:00ص
 - 98هانى فوزى سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  88202 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 5703وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
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 - 99باليرما للحلويات شركة سبق قيدها برقم  29786 :قيدت فى  2007-06-27برقم ايداع  5262وفى
تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
 - 100باليرما للحلويات شركة سبق قيدها برقم  29786 :قيدت فى  2007-06-27برقم ايداع 5263
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
 - 101شركة شبه الجزيرة للرحلت ممدوح عبدالرحمن احمد ومحمود محمد محمد شركة سبق قيدها برقم :
 14939قيدت فى  1996-11-07برقم ايداع  3902وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/11/2026ص
 - 102تعدل السم التجارى الى شركة فريج للهندسة والمقاولت  -فريج رجب محمد عبد الواحد وشريكه
شركة سبق قيدها برقم  36641 :قيدت فى  2002-06-22برقم ايداع  3050وفى تاريخ 2022-06-26
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/06/2027ص
 - 103نجاح ندا وشركاها شركة سبق قيدها برقم  43334 :قيدت فى  2004-06-19برقم ايداع 3444
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2024ص
 - 104محمود حسانين عبدالحميد جاد المولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  82053 :قيدت فى
 2014-09-17برقم ايداع  6239وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/09/2024ص
 - 105الشريف للتسويق شركة سبق قيدها برقم  83066 :قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع 1772
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2025ص
 - 106سعيد عبدالحفيظ الشريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83066 :قيدت فى  2015-03-05برقم
ايداع  1772وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2025
12:00:00ص
 - 107محمود البرنس على محمود الويشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  88221 :قيدت فى
 2017-06-15برقم ايداع  5800وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 108وصفى لمعى زوزور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4954 :قيدت فى  1992-03-14برقم ايداع
 436وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/03/2027ص
 - 109تعدل السم التجارى الى م ماجد احمد ابراهيم عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  71283 :قيدت
فى  2010-06-28برقم ايداع  6133وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2025ص
 - 110وليد سنوسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  86014 :قيدت فى  2016-06-29برقم ايداع
 6155وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2026ص
 - 111خلفاء المرشدي لتجارة القطان والمقاولت م  .هانى المرشدي وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 88205قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع  5708وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 112شركه غنيم للتجاره والتوكيلت (برافو) شركة سبق قيدها برقم  1935 :قيدت فى 1990-07-21
برقم ايداع  1239وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/07/2025
12:00:00ص
 - 113مسنشفى الفيروز التخصصى د محمود ابواسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17584 :قيدت
فى  1997-07-12برقم ايداع  1874وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/07/2027ص
 - 114احمد السيد محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  36439 :قيدت فى  2002-06-02برقم ايداع
 2678وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2027ص
 - 115ابراهيم صلح محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  87838 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 3899وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027ص

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 116تعدل السم التجارى للشركة الى  /امانى جابر مكي عبدالصمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم :
 55520قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع  4116وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص

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