جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب بور سعيد المميز 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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جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1محمد على حسن والى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2324ورقم
قيد  32105رئيسى آخر عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة بورسعيد مدخل ج مدخل منطقه  14ايه عماره
 37شباب اكتوبر محل رقم 1
 - 2يحيى محمد عبد الرحمن احمد برايا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2343ورقم قيد  33019رئيسى آخر عن شراء مزادات المخلفات والخرده وبيع وشراء الراضى وتقسيمها
والبناء عليها وبيع وحداتها التجاريه والداريه والسكنيه وتاجيرها وشراء الراضى الزراعيه واستصلحها واعاده
بيعها وزراعتها توريد مواد البناء وتوريد المحاصيل الزراعيه ومستلزمات الديكور وتصديرها ,بجهة محافظة
بورسعيد عقار رقم  34مدن وتنظيم شارع صلح سالم الدور الثانى شقه رقم 1
 - 3محمد نبيل عبده محمود عزام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2401
ورقم قيد  59410محل رئيسى عن تجاره مستحضرات التجميل ,بجهة محافظة بورسعيد بالعماره رقم42
بمشروع بنك السكان والتعمير بالجوهره محل رقم1
 - 4احمد عبد الرحمن ثابت الوزير تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2426ورقم قيد  59412محل رئيسى عن الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد
معدات الصيد وقطع غيار السيارات المستعمله والمولدات ,بجهة محافظة بورسعيد العرب /عماره رقم 1شارع عبد
ا سالم الصباح حى الكويت الدور المسروق شقه
 - 5محمد كامل احمد احمد ادريس تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2451ورقم قيد  59413محل رئيسى عن الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ,بجهة
محافظة بورسعيد الشرق العقار رقم  68شارع صفيه زغلول الدور الخامس حجره بالشقه رقم10
 - 6محمد احمد نصر الدين همام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2477
ورقم قيد  45204رئيسى آخر عن مطعم بيع ماكولت ,بجهة محافظة بورسعيد بمول بورسعيد ستار الكائن
بشارع طرح البحر امام فندق اركان بالدور الرضى محل رقم 9

فروع الفراد
 - 1احمد عبده عبده عبده الشطوى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  2348ورقم قيد  45667محل فرعى
عن الستيراد والتصدير فى حدود القرارات المنظمة لذلك بجهة محافظة بورسعيد برج القصر البيض شارع حافظ
ابراهيم رقم 47مدن 45عوائد دور الخامس مكتب رقم 1بشقه رقم2
 - 2محمد السعيد احمد شوشه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  2371ورقم قيد  29030محل فرعى عن
تعديل النشاط ليصبح  /تجاره الملبس الجاهزه و الستيراد بجهة محافظة بورسعيد برج المروه شارع  23يوليو
ارض البحريه محل رقم3
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جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1محمد محمد القطب حسن عبده اسماعيل وشركاه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  2585ورقم قيد  59415مركز عام عن مكتب توريدات عموميه من اللحوم
والجهزه الكهربائيه فيما عدا توريد الملبس العسكريه ومستلزمات كمبيوتر وتوريد العماله بجهة محافظة
بورسعيد عماره رقم  60شارع صفيه زغلول  -الدور الول حجره  2بالشقه رقم 2

فروع الشركات
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1عزه عبده احمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  45196قيد فى  2005-11-07برقم ايداع  4756وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 2محسن عثمان عدروس عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  55511قيد فى  2013-05-07برقم ايداع
 4936وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 3محمود على ا عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55862قيد فى  2013-05-12برقم ايداع
 5449وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 4السيد احمد عثمان الموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  43940قيد فى  2005-02-16برقم ايداع 734
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 5محمد كامل عبد الرازق الشعبانى تاجر فرد سبق قيده برقم  59209قيد فى  2020-01-21برقم ايداع
 323وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
 - 6محمد محمد احمد حسن عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  45306قيد فى  2005-11-30برقم ايداع 5164
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
 - 7السيد ابراهيم حسين الحفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23220قيد فى  1984-02-12برقم ايداع 276
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه
 - 8السيد ابراهيم حسين الحفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23220قيد فى  2013-04-08برقم ايداع 2428
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى اخر
 - 9محمود مصطفى مصطفى محمد حربى تاجر فرد سبق قيده برقم  32275قيد فى  1996-03-03برقم
ايداع  652وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 10جمال محجوب يوسف البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  35406قيد فى  2010-08-24برقم ايداع 3236
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب الفرع
 - 11فاطمه محمد ابو المجد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  57084قيد فى  2013-05-29برقم ايداع
 6628وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 12مصطفى محمد مسعد الحطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  25477قيد فى  1987-10-12برقم ايداع
 1756وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه
 - 13بشرى سعدالدين محمود شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  34585قيد فى  1997-11-22برقم ايداع
 4128وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 14السيد حسن حسن الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  49875قيد فى  2012-10-23برقم ايداع 3648
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 15رانيه محمد رشاد على على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  56299قيد فى  2013-05-13برقم ايداع
 5657وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 16بدريه امين عبد الرحيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  56502قيد فى  2013-05-16برقم ايداع
 5923وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
 - 17على ابراهيم محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  44170قيد فى  2014-11-19برقم ايداع 4004
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر
 - 18محمد مغازي علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  43128قيد فى  2004-08-08برقم ايداع
 3674وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره
 - 19جمال محمد عطيه محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  34761قيد فى  1998-01-20برقم ايداع
 187وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزل التجاره
 - 20مياده مصطفى احمدمصطفى حسن ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  49678قيد فى 2012-10-09
برقم ايداع  6998وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
 - 21سمير اسحق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  31905قيد فى  1995-10-29برقم ايداع  2968وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه
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 - 22محمد محمد عبده السيد كراويه تاجر فرد سبق قيده برقم  45516قيد فى  2006-01-17برقم ايداع
 251وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

رأس المال
 - 1صيدليه علء الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  25253قيد فى  1987-05-17برقم ايداع  979فى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 2احمد عبده عبده عبده الشطوي تاجر فرد سبق قيده برقم  45667قيد فى  2006-02-15برقم ايداع 935
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 3نورا اشرف السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  58332قيد فى  2017-07-20برقم ايداع  3171فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 4ياسر محمد فهمي علي سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  41186قيد فى  2003-05-14برقم ايداع
 1905فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5مديحة محمود حسن الزهيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  30112قيد فى  1994-01-09برقم ايداع 97
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6محمود محمد عبده الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  46014قيد فى  2006-04-13برقم ايداع 2734
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7عمرو سيف السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  36630قيد فى  1999-10-05برقم ايداع  3034فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 6,000,000.000
 - 8يسرى حمدى محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  55524قيد فى  2013-04-24برقم ايداع  3683فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9عادل ياسين محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  39575قيد فى  2002-03-19برقم ايداع 1105
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 10جيهان طه محمد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  58341قيد فى  2017-08-09برقم ايداع  3630فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11مجدى الرفاعى المتولى السيد الغيطانى تاجر فرد سبق قيده برقم  46160قيد فى  2006-05-08برقم
ايداع  4871فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
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العناوين
 - 1محمد على حسن والى تاجر فرد سبق قيده برقم  32105قيد فى  1996-01-02برقم ايداع  16وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد مدخل ج مدخل منطقه  14ايه عماره 37
شباب اكتوبر محل رقم 1
 - 2يحيى محمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33019قيد فى  1996-10-07برقم ايداع
 3209وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عقار رقم  34مدن وتنظيم
شارع صلح سالم الدور الثانى شقه رقم 1
 - 3وجيه يوسف رزق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  45877قيد فى  2006-03-19برقم ايداع 1820
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /مكتب بالشقه
رقم  17بالدور التاسع بالعقار رقم  123مدن وتنظيم و  105عوايد شارع الدقهليه ارض العزب
 - 4احمد عبده عبده عبده الشطوي تاجر فرد سبق قيده برقم  45667قيد فى  2006-02-15برقم ايداع
 935وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد برج القصر البيض شارع حافظ
ابراهيم رقم 47مدن 45عوائد دور الخامس مكتب رقم 1بشقه رقم2
 - 5احمد محمود محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  54644قيد فى  2013-04-24برقم ايداع 4035
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /محل رقم 1
عماره رقم  17مساكن الجوهره
 - 6محمد السعيد احمد شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  29030قيد فى  1993-02-02برقم ايداع 307
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد برج المروه شارع  23يوليو ارض
البحريه محل رقم3
 - 7اسامه السيد العربي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  40219قيد فى  2002-08-31برقم ايداع
 3197وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /محل
رقم  25برج السيد متولى شارع سيد درويش
 - 8السيد ابراهيم حسين الحفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23220قيد فى  1984-02-12برقم ايداع 276
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الرئيسى اخر  /عقار رقم  18مدن
وتنظيم شارعى دمياط و حافظ ابراهيم محل اسفل العقار
 - 9جمال محجوب يوسف البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  35406قيد فى  1998-09-01برقم ايداع 2746
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع  /منطقه الحرفيين منطقه -8
 Bالدور العلوى المحل رقم 26
 - 10جمال محجوب يوسف البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  35406قيد فى  1998-09-01برقم ايداع
 2746وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم  26الدور العلوى
حرفيين الزهور منطقه بى8
 - 11محمد سعد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44272قيد فى  2005-04-24برقم ايداع
 1853وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم  21عماره رقم21أ
منطقه حمامات الحرفيين
 - 12منى احمد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  50247قيد فى  2012-11-11برقم ايداع
 8308وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /مكتب
بالشقه رقم  25عماره الظاهر بيبرس تعاونيات الجيزه
 - 13عمر محمود عبد ا محمود الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  45330قيد فى  2005-12-05برقم
ايداع  5282وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل عنوان الفرع الى/
مكتب رقم  109بالدور الول بالجهه غربى برج سرايا القبه المقيم على القطعه رقم 1/3مدن وتنظيم شارع
الجيش واحمد ماهر
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 - 14عمر محمود عبد ا محمود الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  45330قيد فى  2022-01-20برقم
ايداع  510وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل عنوان الفرع/مكتب
رقم  109بالدور الول بالجهه غربى برج سرايا القبه المقيم على القطعه رقم 1/3مدن وتنظيم شارع الجيش
واحمد ماهر
 - 15ناصر السيد على احمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  27091قيد فى  1990-06-21برقم ايداع
 1321وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  1.2.3شارع جمال عبد
الناصر من ناحيه ارض البركه رقم 53
 - 16محمد احمد نصر الدين همام تاجر فرد سبق قيده برقم  45204قيد فى  2005-11-09برقم ايداع
 4788وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد بمول بورسعيد ستار الكائن
بشارع طرح البحر امام فندق اركان بالدور الرضى محل رقم 9
 - 17يسرى حمدى محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  55524قيد فى  2013-04-24برقم ايداع 3683
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /محل بالعقار رقم
 105شارع القليوبيه و 99
 - 18علي ابراهيم محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  44170قيد فى  2005-04-04برقم ايداع 1506
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تم الغاء الرئيسى الخر /بالعنوان الشرق
عماره  13شارع عبد السلم عارف والجيش محل رقم3
 - 19اسراء الحسينى محمود حسن عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  48915قيد فى  2012-09-03برقم
ايداع  5085وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/
شقة رقم  11عمارة رقم  62مساكن حي الكويت
 - 20دينا حسن حميد قويطة تاجر فرد سبق قيده برقم  53136قيد فى  2013-03-25برقم ايداع 2058
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /حجره بالشقه
رقم  6بالدور الثالث عماره رقم  151شارع عرابى و حلمى
 - 21ساره حسن احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  55434قيد فى  2013-05-05برقم ايداع 4846
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح /حجرة بالشقة رقم
 18عمارة اللؤلؤة مدخل رقم  2تعاونيات الزهور
 - 22هللى للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  46796قيد فى  2006-08-07برقم ايداع  8778وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /مكتب بالشقه رقم 15
عقار رقم  83ب جبانات النجليز منطقه  14ايه التعاونيات
 - 23نعيمه عبد الحميد حسن معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  46267قيد فى  2006-05-22برقم ايداع
 5832وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم
 4عماره رقم  111مساكن المروه
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النشاط
 - 1سامح محمد حمدى محمد السعيد القطان تاجر فرد سبق قيده برقم  52771قيد فى  2013-02-07برقم ايداع
1052وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط  /مركز تدريب فى اللغات و الترجمه
و اصدار الشهادات الخاصه
 - 2محمد السعيد احمد شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  29030قيد فى  1993-02-02برقم ايداع 307وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره الملبس الجاهزه و الستيراد
 - 3السيد طه على ابو سعده تاجر فرد سبق قيده برقم  30596قيد فى  1994-08-17برقم ايداع 1938وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /استيراد السيارات المستعمله وتجهيزها للمعاقين
وتصنيع الجهزه المكمله اللزمه لها و السنثمار العقارى والمقاولت العامه والمتخصصه والتنميه المتكامله
 - 4محمد ابراهيم السيد ابو عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  43947قيد فى  2005-02-19برقم ايداع 755
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /الستثماروالتسويق العقارى وشراء الراضى
وبيعها واعاده بيع وحداتها بموجب شهاده من الصادرات والواردات
 - 5محمد سعد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44272قيد فى  2005-04-24برقم ايداع 1853
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /ورشه عفشه سيارات استبعاد نشاط /تجاره
اليشاربات وسنترال اتصالت وتجاره اكسسوار محمول والتسويق العقارى
 - 6انتصار محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  54258قيد فى  2013-04-24برقم ايداع 3635
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط /عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق
البلى ستيشن اضافه نشاط تجاره بقاله جمله وقطاعى
 - 7محمد حسن احمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  43623قيد فى  2004-12-07برقم ايداع 5209وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره ادوات منزليه و الستيراد
 - 8يسرى حمدى محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  55524قيد فى  2013-04-24برقم ايداع 3683وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /الستيراد و استيراد الملبس المستعمله و
تجاره اخشاب و تجاره مخلفات السفن
 - 9جولدن بلك تاجر فرد سبق قيده برقم  55478قيد فى  2013-05-05برقم ايداع 4896وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /تجاره مواد غذائيه
 - 10خالد الدسوقي علي السرجاني تاجر فرد سبق قيده برقم  44879قيد فى  2005-08-27برقم ايداع
3744وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /صيانه جميع ماركات ماكينات
التصوير والطابعات للجهات الحكوميه بعد الحصول على كافه التراخيص اللزمه من وزاره التصالت و
تكنولوجيا المعلومات
 - 11محمد عبد العزيز عبد الكريم محمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  46826قيد فى  2006-08-10برقم
ايداع 8858وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /توكيل ملحى
 - 12مجدى الرفاعى المتولى السيد الغيطانى تاجر فرد سبق قيده برقم  46160قيد فى  2006-05-08برقم
ايداع 4871وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت وبيع منتجات البان وزبادى
وتحضير منتجات البان والستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتوريد مواد غذائيه
 - 13نعيمه عبد الحميد حسن معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  46267قيد فى  2006-05-22برقم ايداع
5832وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /الستيراد واستيراد قطع غيار
السيارات المستعمله و الجديده و المواتير المستعمله
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ
1994-08-17
 - 2فى تاريخ
2005-02-19
 - 3فى تاريخ
2005-04-24
 - 4فى تاريخ
1994-01-09
 - 5فى تاريخ
2022-06-15
 - 6فى تاريخ
2019-11-13
 - 7فى تاريخ
2015-08-20

 2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30596وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,938.000الى  :الفرح للستثمار و التنميه
 2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  43947وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  755.000الى  Elite :اليت
 2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44272وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,853.000الى  :استبعاد السمه التجاريه  /سنترال دالس
 2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30112وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  97.000الى  :مطعم وكافتيريا الدار
 2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59412وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  2,426.000الى  :وزيركو للستيراد
 2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59120وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  6,106.000الى  :الجبر العالميه للستيراد
 2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41194وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  2,867.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /المودى

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1مروه ومها اولد محمد احمد عبد الغنى سالم شركة سبق قيدها برقم  27445قيدت فى 1991-01-17
برقم ايداع  168وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 2احمد خضير وشركاها شركة سبق قيدها برقم  26634قيدت فى  1989-11-16برقم ايداع 1905
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 3شركه الحجاز للصرافه شركة سبق قيدها برقم  28009قيدت فى  1991-10-17برقم ايداع 2494
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اول/وضع الشركه تحت التصفيه لمده عام تبدا من تاريخ
التاشير في السجل التجارى بتاريخ .... 2022/6/7ثانيا /تعين السيد/قدرى عبده السيد عوض مصفيا للشركه
وتحديد مهام المصفى طبقا للقانون رقم ( )159لسنه .. 1981
 - 4جمال محمدين احمد ندا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28305قيدت فى  1992-03-17برقم ايداع
 589وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيآ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1مهاب عبد المنعم فهمى قبطان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28841قيدت فى  1992-11-25برقم
ايداع 2420وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 17,000.000
 - 2الفراعنه للملحه شركة سبق قيدها برقم  41782قيدت فى  2003-09-30برقم ايداع
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 750,000.000

5467وفى

 - 3محمد ممدوح محمد احمد حافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41782قيدت فى  2003-09-30برقم
ايداع 5467وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 750,000.000
 - 4ورثه جمال عبد المجيد محمد علي ( عادل جمال عبد المجيد وشركاه) 0شركة سبق قيدها برقم 34704
قيدت فى  1997-12-25برقم ايداع 4532وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 5محمد و هاني سيد سيد محمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم  10738قيدت فى  1951-05-03برقم ايداع
393وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 6يوسف محمد فؤاد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20936قيدت فى  1980-05-24برقم ايداع
1092وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 7محمود محمد عبد الفتاح سليم مهران و شركاه شركة سبق قيدها برقم  35326قيدت فى 1998-08-03
برقم ايداع 2428وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000
 - 8محمد مصطفي ابو سمره و شركاه شركة سبق قيدها برقم  40075قيدت فى  2002-07-24برقم ايداع
2736وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
 - 9سمير على سلمه الطايفى و شريكته شركة سبق قيدها برقم  53790قيدت فى  2013-04-23برقم ايداع
3146وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 12,000.000
 - 10السيد على سالم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19988قيدت فى  1978-11-01برقم ايداع
1058وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000.000
 - 11محمود محمود محمد مصطفى الكرداوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59127قيدت فى
 2019-11-25برقم ايداع 6238وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000.000
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العناوين
 - 1السيد وعمرو سليم رضوان عبد النعيم وشريكهم شركة سبق قيدها برقم  39397قيدت فى 2002-01-19
برقم ايداع 238وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح
 /غرفه بالوحده رقم  8بالدور الرابع العقار رقم  25برج الرضوان  -ارض الجولف
 - 2شركه اميره عثمان محمود عثمان وشركائها شركة سبق قيدها برقم  21948قيدت فى 1981-12-01
برقم ايداع 3279وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان
ليصبح  /محل رقم ( 4 )1شارع الجيش وبنما
 - 3السيد على سالم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19988قيدت فى  1978-11-01برقم ايداع
1058وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح  /حجره
بالشقه رقم  3بالدور الثالث لرقم  12شارع سعد زغلول وحاره الصمعى

النشاط
 - 1ورثه جمال عبد المجيد محمد علي ( عادل جمال عبد المجيد وشركاه) 0شركة سبق قيدها برقم 34704
قيدت فى  1997-12-25برقم ايداع  4532وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد
نشاط تاجير السيارات
 - 2السيد وعمرو سليم رضوان عبد النعيم وشريكهم شركة سبق قيدها برقم  39397قيدت فى 2002-01-19
برقم ايداع  238وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح قاصر على /
الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 - 3محمد مصطفي ابو سمره و شركاه شركة سبق قيدها برقم  40075قيدت فى  2002-07-24برقم ايداع
 2736وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركه لتصبح  /الستيراد طبقا للنظم
و القرارات المنظمه لذلك
 - 4السيد على سالم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19988قيدت فى  1978-11-01برقم ايداع
 1058وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /الستيراد فى حدود اللوائح
و القوانين المنظمه لذلك
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الكيان القانونى
 - 1ورثه جمال عبد المجيد محمد علي ( عادل جمال عبد المجيد وشركاه) 0شركة سبق قيدها برقم 34704
قيدت فى  1997-12-25برقم ايداع  4532وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح شركة
تضامن
 - 2محمد و هاني سيد سيد محمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم  10738قيدت فى  1951-05-03برقم ايداع
 393وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  28841 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1992-11-25برقم ايداع  2420الى مهاب عبد المنعم فهمى قبطان وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10738 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1951-05-03برقم ايداع  393الى محمد و هاني سيد سيد محمد ابراهيم
 - 3فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20936 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1980-05-24برقم ايداع  1092الى يوسف محمد فؤاد الجزار وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  35326 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-08-03برقم ايداع  2428الى محمود محمد عبد الفتاح سليم مهران و شركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  53790 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-04-23برقم ايداع  3146الى سمير على سلمه الطايفى و شريكته
 - 6فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19988 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1978-11-01برقم ايداع  1058الى السيد على سالم نصر وشركاه
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الشخاص
 26634وتم ايداعه بتاريخ

 1989-11-16برقم

 - 1هويدا احمد خضير شريك موصى المقيد برقم قيد
ايداع  1905تم التأشير فى تاريخ  1989-11-16بــ :
 - 2هبه احمد ابراهيم خضير شريك موصى المقيد برقم قيد  26634وتم ايداعه بتاريخ 1989-11-16
برقم ايداع  1905تم التأشير فى تاريخ  1989-11-16بــ :
 - 3احمد احمد ابراهيم خضير شريك موصى المقيد برقم قيد  26634وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-16برقم ايداع  1905تم التأشير فى تاريخ  1989-11-16بــ :
 - 4شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26630وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-17برقم ايداع  1894تم التأشير فى تاريخ  1994-04-13بــ  :تشكيل مجلس اداره لدوره قادمه
لمده ثلث سنوات من  2022الى  0 2025المصادقه على تفويض السيده رئيس مجلس الداره و السيد  /عضو
مجلس الداره المنتدب فى التوقيع على الكفالت التضامنيه للشركات التابعه و صلحيات بعض القياده التنفيذيه فى
تمثيل الشركه و تعديل سلطات التصرف  00بعد العرض و الحصول على موافقه مجلس الداره تم الموافقه بنسبه
 100%من الحضور " منح السيد ه  /شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره و معها الستاذ /
محمد اشرف مكرم محمد عضو مجلس الداره المنتدب ممثل عن الشركه الخدمات الملحيه و البتروليه  -مايدايف
مجتمعين صلحيه توقيع و التفاوض بشأن عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه قصيره و طويله الجل الممنوحه
للشركه واعاده تمويلها مع ايآ من البنوك و المؤسسات الماليه سواء كان ذلك التمويل فى صوره تمويل اسلمى او
ايآ من صور التمويل او التسهيلت الخرى او التأجير التمويلي او غيره سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او
بالخارج  0وكذلك توقيع الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه و التابعه داخل جمهوريه مصر العربيه او خلرجها
نيابه عن الشركه  0ولهما فى سبيل ذلك التوقيع على عقود التمويل او التسهيلت الئتمانيه و تعديلتها و تجديدها
و شطبها وتمثيل الفروع الخارجيه للشركه على ان يسرى هذا التفويض من تاريخ  1يناير  2022و اداره
الحسابات بالبنوك المختلفه و كل مايلزم لتحقيق ايآ مما ذكر سواء داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه من
اصدار التوكيلت و القرارات ذات الصله و التوقيع على المستندات المرتبطه بالتمويل او التسهيلت الئتمانيه
داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها نيابه عن الشركه  0وتمثيل الشركه و فروعها و الحضور امام كافه
الوزارات و جميع الهيئات و المصالح الحكوميه بانوعها و الهيئه العامه للبترول وادارتها و فروعها و شركاتها
التابعه و الهيئه المصريه للغاز و فروعها و شركاتها التابعه و السيده  /شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس
مجلس الداره الحق فى توكيل او تفويض من تراه مناسبآ من الغير فى كل او بعض مما ذكر المنا طق الحره
وكافه الجهات و الهيئات و الدارات المصالح الحكوميه مصلحه الشهر العقارى و مع ادارات المرور و استخراج
التراخيص للمركبات السيارات و التوبيسات و تجديدها و شهادات البيانات و التعامل مع نيابات المرور فى كل
مايلزم او يتعلق بذلك الحق فى التعامل مع مصلحه الجمارك و كافه و ادارتها و اقسامها بانحاء جمهوريه مصر
العربيه موانئ الجمهوريه باداراتها و اقسامها وله الحق فى توكيل او تفويض من يراه مناسبا فى كل او بعض مما
ذكر كما تم الموافقه على تفويض الستاذ  /اشرف احمد محمود هلل و الستاذ  /احمد محمد حسن البورينى و
الستاذ  /محمد عبدالسلم محمد البيومى و الستاذ  /رامز السيد محجوب السيد  -منفردين او مجتمعين فى اتخاذ
كافه الجراءات اللزمه لعتماد محاضر الجمعيه العامه العاديه و الغير عاديه و اجتماعات مجالس الداره و
تمثيل الشركه و التوقيع لديه الهيئه العامه للستثمار و المناطق الحره و مجمع خدمات الستثمار و تمثيل الشركه و
الحضور امام كافه الجهات الداريه و الحكوميه ولهم فى ذلك كافه الصلحيات من استلم و تسليم المستندات و
التوقيع عن الشركه امام الهيئات و التاشير فى السجل التجارى و فى التصديق على عقود التعديل امام الجهات
الداريه ايا كانت و مصلحه الشهر العقارى و الغرفه التجاريه و مكتب توثيق الخارجيه  0و الستاذ  /السيد
القبارى حسن البحراوى  -فى تمثيل الشركه و التوقيع على التاشير امام مكتب السجل التجارى و الغرفه التجاريه
و مكتب توثيق الخارجيه 0
 - 5محمد اشرف مكرم محمد علي عضو منتدب المقيد برقم قيد  26630وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-17برقم ايداع  1894تم التأشير فى تاريخ  1994-04-13بــ  :عضو مجلس الدراه المنتدب
ممثل عن الشركه الخدمات الملحيه و البتروليه  -ماريدايف غير مستقل  -تنفيذى
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 - 6ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26630وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-17برقم ايداع  1894تم التأشير فى تاريخ  1994-04-13بــ  :غير مستقل
 - 7سحر محمد على السلب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26630وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-17برقم ايداع  1894تم التأشير فى تاريخ  1994-04-13بــ  :مستقل  -ذوى الخبره
 - 8ساميه كمال احمد الرازقى مدير و شريك المقيد برقم قيد  40075وتم ايداعه بتاريخ
 2002-07-24برقم ايداع  2736تم التأشير فى تاريخ  2002-07-24بــ  :لهما حق الدراه والتوقيع
منفردين او مجتمعين
 - 9محمد مصطفى محمد ابو سمرة مدير و شريك المقيد برقم قيد  40075وتم ايداعه بتاريخ
 2002-07-24برقم ايداع  2736تم التأشير فى تاريخ  2002-07-24بــ  :ولهما حق الدارة و التوقيع
منفردين او مجتمعين
 - 10رضا السيد محمد أبو العل ضلم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2003-09-30بــ  :خروج من الشركه
 - 11رشا ممدوح محمد حافظ شريك متضامن المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2003-09-30بــ  :تعديل صفتها لتصبح شريكه
موصيه
 - 12محمد ممدوح محمد احمد حافظ مدير و شريك المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2003-09-30بــ  :وله حق الداره والتوقيع منفرد
وله كافه الصلحيات فى اتخاذ كافه الجراءات والعمال التى يراها مناسبه لتحقيق اغراض الشركه وله حق
الداره والتوقيع امام كافه الجهات الحكوميه والمؤسسات او الفراد او الهيئات او الشركات داخل او خارج مصر
والبنوك اى ان كانت وله فى ذالك كافه العمال والصلحيات ويكون له الحق فى تمثيل الشركه امام البنوك وفى
فتح الحسابات والعتمادات البنكيه والتوقيع على الشيكات والعقود باسم الشركه او من ينوب عنه قانونا على ان
يكون التوقيع من اجل ولغرض الشركه ول يجوز له القتراض من البنوك ال بموافقه كتابيه من جميع الشركاء او
من ينوب عنهم قانونا..
 - 13ممدوح محمد احمد حافظ شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2003-09-30بــ  :خروج من الشركه
 - 14عادل جمال عبد المجيد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  34704وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-25برقم ايداع  4532تم التأشير فى تاريخ  2005-11-07بــ  :لهم حق الداره والتوقيع
مجتمعين او منفردين اما فى حاله البيع او اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه وممتلكاتها ليتم البيع ال
مجتمعين وبموافقه جميع الشركاء موافقه كتابيه
 - 15ياسر جمال عبدالمجيد محمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  34704وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-25برقم ايداع  4532تم التأشير فى تاريخ  2005-11-07بــ  :لهم حق الداره والتوقيع
مجتمعين او منفردين اما فى حاله البيع او اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه وممتلكاتها ليتم البيع ال
مجتمعين وبموافقه جميع الشركاء موافقه كتابيه
 - 16وليد جمال عبدالمجيد محمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  34704وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-25برقم ايداع  4532تم التأشير فى تاريخ  2005-11-07بــ  :لهم حق الداره والتوقيع
مجتمعين او منفردين اما فى حاله البيع او اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه وممتلكاتها ليتم البيع ال
مجتمعين وبموافقه جميع الشركاء موافقه كتابيه
 - 17الدسوقى درويش محمود حمص عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ  :تم قبول استقاله الستاذ  /الدسوقى
درويش محمود حمص من مجلس الداره
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 - 18لطفى على محمد
سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ 1966-09-06
برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ  :تجديد مده مجلس الداره الحالى لمده ثلث سنوات
و العضو المنتدب  :الموافقة باجماع السهم الحاضرة على منح سلطة حق الدارة و التوقيع عن الشركة للمهندس /
لطفي على محمد سليمان "رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب " (منفردا) وله أوسع السلطات والصلحيات
لدارة الشركة وتنفيذ غرضها ,طبقا لما ورد بالقانون  159لسنة  1981ولئحته التنفيذية ,والحق في التوقيع أمام
كافة الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والخاص والتوقيع أمام البنوك
والمصارف والهيئات المالية وحق القتراض والرهن  ,وحق كفالة الشركات التابعة  ,وكافة التعاملت المالية و
التسهيلت البنكية ,وبيع وشراء أصول الشركة ,وحق افتتاح فروع للشركة ,وتمثيل الشركة في علقاتها مع الغير
 ,وله على هذا النحو حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 19رحاب على على سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 20محمد لطفى على محمد سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 21احمد لطفى على محمد سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 22ياسر على محمد سيف الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 23احمد سامح محمد توفيق تركي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 24جمال الدين محمد نظمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16470وتم ايداعه بتاريخ
 1966-09-06برقم ايداع  201تم التأشير فى تاريخ  2006-12-17بــ :
 - 25محمد صلح الدين حسين ابو ريده مدير و شريك المقيد برقم قيد  39795وتم ايداعه بتاريخ
 2002-05-12برقم ايداع  1724تم التأشير فى تاريخ  2015-05-11بــ  :له حق الداره والتوقيع منفردا
 - 26زهيه محمد محمود فواز شريك موصى المقيد برقم قيد  59127وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-25برقم ايداع  6238تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ  :خروج من الشركه للوفاه
 - 27رشا ممدوح محمد حافظ شريك متضامن المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :تعديل صفتها لتصبح شريكه
موصيه
 - 28رضا السيد محمد أبو العل ضلم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :خروج من الشركه
 - 29ممدوح محمد احمد حافظ شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :خروج من الشركه
 - 30محمد ممدوح محمد احمد حافظ مدير و شريك المقيد برقم قيد  41782وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-30برقم ايداع  5467تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :وله حق الداره والتوقيع منفرد
وله كافه الصلحيات فى اتخاذ كافه الجراءات والعمال التى يراها مناسبه لتحقيق اغراض الشركه وله حق
الداره والتوقيع امام كافه الجهات الحكوميه والمؤسسات او الفراد او الهيئات او الشركات داخل او خارج مصر
والبنوك اى ان كانت وله فى ذالك كافه العمال والصلحيات ويكون له الحق فى تمثيل الشركه امام البنوك وفى
فتح الحسابات والعتمادات البنكيه والتوقيع على الشيكات والعقود باسم الشركه او من ينوب عنه قانونا على ان
يكون التوقيع من اجل ولغرض الشركه ول يجوز له القتراض من البنوك ال بموافقه كتابيه من جميع الشركاء او
من ينوب عنهم قانونا..
 - 31عبدالمنعم فهمى عبدالرازق مدير و شريك المقيد برقم قيد  28841وتم ايداعه بتاريخ
 1992-11-25برقم ايداع  2420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركه للوفاه
 - 32مازن عبد المنعم فهمى قبطان شريك موصى المقيد برقم قيد  28841وتم ايداعه بتاريخ
 1992-11-25برقم ايداع  2420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
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 28841وتم ايداعه بتاريخ

1992-11-25

 - 33امينه محمود الجراحى شريك موصى المقيد برقم قيد
برقم ايداع  2420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 34محمد عبد المنعم فهمى قبطان شريك موصى المقيد برقم قيد  28841وتم ايداعه بتاريخ
 1992-11-25برقم ايداع  2420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 35مهاب عبدالمنعم فهمي قبطان مدير و شريك المقيد برقم قيد  28841وتم ايداعه بتاريخ
 1992-11-25برقم ايداع  2420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :له حق الداره والتوقيع منفرد
 - 36سيد سيد محمد ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  10738وتم ايداعه بتاريخ 1951-05-03
برقم ايداع  393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خروج للوفاه
 - 37نوال عبد السلم محمد على الكيكى شريك موصى المقيد برقم قيد  10738وتم ايداعه بتاريخ
 1951-05-03برقم ايداع  393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خروج للوفاه
 - 38رجاء سيد سيد ابراهيم شريك موصى المقيد برقم قيد  10738وتم ايداعه بتاريخ 1951-05-03
برقم ايداع  393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خروج من الشركة
 - 39محمد سيد سيد ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  10738وتم ايداعه بتاريخ 1951-05-03
برقم ايداع  393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :لهما حق الدارة و التوقيع مجتمعين او منفردين
 - 40هانى سيد سيد محمد ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  10738وتم ايداعه بتاريخ
 1951-05-03برقم ايداع  393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :لهما حق الدارة و التوقيع
مجتمعين او منفردين
 - 41رانيا محمد فؤاد فهيم الجزار مدير و شريك المقيد برقم قيد  20936وتم ايداعه بتاريخ
 1980-05-24برقم ايداع  1092تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :لهم حق الدراه والتوقيع
مجتمعين او منفردين ال ليس لهم حق التصرف فى اى اصل من اصول الشركه او البيع و التنازل ال بموافقه
جميع الشركاء
 - 42محمد فؤاد فهيم عبده الجزار مدير و شريك المقيد برقم قيد  20936وتم ايداعه بتاريخ
 1980-05-24برقم ايداع  1092تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج من الشركه
 - 43محمد عبدالفتاح سليم مهران مدير و شريك المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج للوفاه
 - 44محمود محمد عبدالفتاح سليم مهران مدير و شريك المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :له حق الدارة و التوقيع منفردا
 - 45شيماء محمد عبد الفتاح سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 46زينب محمد عبدالفتاح سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 47منى حسنى عبدالسلم عبدالرحيم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 48رشا محمد عبدالفتاح سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 49مروه محمد عبدالفتاح سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 50وليد زكريا عبدالفتاح سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  35326وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-03برقم ايداع  2428تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 51فريكه على سلمه الطايفى شريك موصى المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركه
 - 52سهير على سلمة الطايفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركه
 - 53حسن على سلمه الطايفى شريك موصى المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركه
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 - 54نجوى على سلمة الطايفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تعديل صفتها من شريكه
متضامنه لشريكه موصيه
 - 55صبرى على سلمه الطايفى شريك موصى المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركه
 - 56سامى على سلمه الطايفى شريك موصى المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركه
 - 57سمير على سلمه الطايفي مدير و شريك المقيد برقم قيد  53790وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-23برقم ايداع  3146تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :له حق الداره والتوقيع منفردا و
له حق التوكيل الغير فى خدمه نشاط الشركه
 - 58صبحه السيد سالم نصر شريك موصى المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ 1978-11-01
برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 59اسماء عيد على سالم نصر شريك موصى المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-01برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 60ندى عيد على سالم نصر شريك موصى المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-01برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 61عيد على سالم نصر مدير و شريك المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ 1978-11-01
برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج للوفاه
 - 62بسنت عيد على سالم نصر شريك موصى المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-01برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 63محمد عيد على سالم نصر شريك موصى المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-01برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 64السيد على سالم نصر مدير و شريك المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ 1978-11-01
برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين
 - 65شمعه على سالم نصر مدير و شريك المقيد برقم قيد  19988وتم ايداعه بتاريخ 1978-11-01
برقم ايداع  1058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين
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تجديد افراد
 - 1عاطف محمد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  22257 :قيدت فى  1982-05-02برقم ايداع
 814وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 2الدسوقى الدسوقى راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  28109 :قيدت فى  1991-11-25برقم ايداع
 2831وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-24
 - 3عزه عبده احمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  33690 :قيدت فى  1997-03-22برقم ايداع 979
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 4عزه عبده احمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  45196 :قيدت فى  2005-11-07برقم ايداع
 4756وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-06
 - 5محمد احمد محمود محمود عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  46413 :قيدت فى  2006-06-13برقم
ايداع  6823وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 6نهيد يوسف محمد لهيطة تاجر فرد سبق قيده برقم  47109 :قيدت فى  2006-09-25برقم ايداع
 9709وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-24
 - 7محمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49781 :قيدت فى  2012-10-21برقم ايداع
 7489وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-20
 - 8صيدليه علء الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  25253 :قيدت فى  1987-05-17برقم ايداع 979
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 9محمد السيد عمر محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  58310 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 2133وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 10عيد محمود محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18850 :قيدت فى  1977-04-18برقم ايداع
 769وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 11السعيد عبده احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24766 :قيدت فى  1986-07-06برقم ايداع
 1557وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 12السعيد عبده احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24766 :قيدت فى  1991-10-26برقم ايداع
 2568وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 13السعيد عبده احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24766 :قيدت فى  1999-08-31برقم ايداع
 2611وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-30
 - 14عبد المنعم عبد الوهاب ابراهيم صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  28455 :قيدت فى 1992-06-01
برقم ايداع  1154وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 15احمد محمد حسن شتو تاجر فرد سبق قيده برقم  30704 :قيدت فى  1994-09-27برقم ايداع
 2273وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-26
 - 16محمود مصطفى مصطفى محمد حربى تاجر فرد سبق قيده برقم  32275 :قيدت فى 1996-03-03
برقم ايداع  652وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 17السيد احمد عثمان الموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  43940 :قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع
 734وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-15
 - 18محمود محمد عبده زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  45211 :قيدت فى  2005-11-12برقم ايداع
 4815وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-11
 - 19ابراهيم توفيق محمدين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  33398 :قيدت فى  1996-12-29برقم
ايداع  4542وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-28
 - 20شادى محمد فهمى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  39755 :قيدت فى  2002-04-27برقم ايداع
 1576وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 21السيد طه على ابو سعده تاجر فرد سبق قيده برقم  30596 :قيدت فى  2011-10-03برقم ايداع
 7691وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 18 of 26

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 22رئيفه محمد محمد الداودى تاجر فرد سبق قيده برقم  32936 :قيدت فى  1996-09-22برقم ايداع
 2998وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
 - 23وليد مصطفي كمال ابراهيم عباد تاجر فرد سبق قيده برقم  39197 :قيدت فى  2001-11-07برقم
ايداع  4213وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 24طارق محمد حسن الزلط تاجر فرد سبق قيده برقم  39710 :قيدت فى  2002-04-16برقم ايداع
 1448وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 25هاله ابراهيم حسن رويحه تاجر فرد سبق قيده برقم  33950 :قيدت فى  1997-06-03برقم ايداع
 1890وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 26محمد فتحى حسين الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  58261 :قيدت فى  2017-03-05برقم ايداع
 1059وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 27السيد ابراهيم حسين الحفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23220 :قيدت فى  2013-04-08برقم ايداع
 2428وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-07
 - 28حميده صبح محمد ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  58320 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 2612وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 29سميرة يوسف ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  22272 :قيدت فى  1982-05-12برقم ايداع
 885وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-11
 - 30حنان محمد محمد شنش تاجر فرد سبق قيده برقم  33772 :قيدت فى  1997-04-13برقم ايداع
 1274وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 31محمد سعد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44272 :قيدت فى  2005-04-24برقم ايداع
 1853وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-23
 - 32محمد احمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  25244 :قيدت فى  1987-05-11برقم ايداع
 941وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 33ابراهيم على ابراهيم سعود تاجر فرد سبق قيده برقم  33403 :قيدت فى  1996-12-30برقم ايداع
 4564وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-29
 - 34حسام محمود محمد التربى تاجر فرد سبق قيده برقم  22304 :قيدت فى  1982-05-24برقم ايداع
 969وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 35محمد ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  28359 :قيدت فى  1992-04-12برقم ايداع
 772وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 36وسام محمد الحديدي تاجر فرد سبق قيده برقم  39175 :قيدت فى  2001-11-03برقم ايداع
 4129وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 37محمد السيد شلبي محمد الديباوي تاجر فرد سبق قيده برقم  39224 :قيدت فى  2001-11-19برقم
ايداع  4342وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 38سامح ابراهيم فهمي امين تاجر فرد سبق قيده برقم  46589 :قيدت فى  2006-07-06برقم ايداع
 7867وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 39رجب يحيي يوسف زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  46762 :قيدت فى  2006-07-31برقم ايداع
 8675وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 40منى محمد على المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  58317 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 2502وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 41حلمى خلف محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25439 :قيدت فى  1987-09-17برقم ايداع
 1614وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-16
 - 42ابراهيم ابراهيم محمد الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  39721 :قيدت فى  2002-04-17برقم ايداع
 1465وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 43احمد السيد علي العزبي تاجر فرد سبق قيده برقم  46846 :قيدت فى  2006-08-14برقم ايداع
 8920وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
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 - 44سمير فهمى احمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  47598 :قيدت فى  2006-12-25برقم ايداع
 11411وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 45ابراهيم محمد على العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  33758 :قيدت فى  1997-04-07برقم ايداع
 1218وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-06
 - 46يونان اديب راغب باسيلوس تاجر فرد سبق قيده برقم  39303 :قيدت فى  2001-12-09برقم ايداع
 4613وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-08
 - 47ابو زيد قاسم عبد الفضيل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  45065 :قيدت فى  2005-09-28برقم
ايداع  4326وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-27
 - 48شاديه التابعى ابراهيم محمد عصعوص تاجر فرد سبق قيده برقم  48127 :قيدت فى 2011-11-27
برقم ايداع  11149وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 49سامى ابراهيم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  25061 :قيدت فى  1987-01-19برقم ايداع
 160وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 50سامى ابراهيم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  25061 :قيدت فى  2016-06-14برقم ايداع
 2268وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 51عبد الرحمن احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  27658 :قيدت فى  1991-05-11برقم
ايداع  1041وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-10
 - 52سهير ابراهيم الشربينى الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم  33767 :قيدت فى  1997-04-10برقم
ايداع  1256وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 53سهير ابراهيم الشربيني الجنايني تاجر فرد سبق قيده برقم  33767 :قيدت فى  2004-09-29برقم
ايداع  4444وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-28
 - 54احمد قاسم عبد الفضيل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  47380 :قيدت فى  2006-11-19برقم
ايداع  10576وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 55هشام محمد ابراهيم عيده تاجر فرد سبق قيده برقم  25463 :قيدت فى  2010-12-01برقم ايداع
 4359وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 56عادل صبح محمد النعامى تاجر فرد سبق قيده برقم  28466 :قيدت فى  1992-06-04برقم ايداع
 1184وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 57ماجده السعيد حسن على العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  33053 :قيدت فى  1996-10-14برقم
ايداع  3326وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-13
 - 58السيد احمد محمد كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  33116 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 2926وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 59عايده على على محمد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  33754 :قيدت فى  1997-04-06برقم
ايداع  1206وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 60وليد خالد مصطفى السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  37770 :قيدت فى  2000-09-03برقم
ايداع  4635وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-02
 - 61رانيه محمد رشاد على على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  56299 :قيدت فى 2013-05-13
برقم ايداع  5657وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-12
 - 62مسعد ابراهيم كسبه تاجر فرد سبق قيده برقم  19003 :قيدت فى  1977-06-21برقم ايداع
 1147وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 63محمد طارق الفطايرى تاجر فرد سبق قيده برقم  21753 :قيدت فى  1981-08-30برقم ايداع
 2306وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-29
 - 64علي علي محمد حفيله تاجر فرد سبق قيده برقم  40444 :قيدت فى  2002-10-26برقم ايداع
 3988وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-25
 - 65ابراهيم محمد عبد القادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41194 :قيدت فى  2015-08-20برقم
ايداع  2867وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-19
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 - 66خالد فؤاد ابو الحمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  34452 :قيدت فى  1997-10-14برقم
ايداع  3607وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-13
 - 67خالد فؤاد ابو الحمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  34452 :قيدت فى  2011-06-19برقم
ايداع  5155وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-18
 - 68محمد مغازي علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  43128 :قيدت فى  2004-08-08برقم ايداع
 3674وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-07
 - 69شحاته جاب ا وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  22271 :قيدت فى  1982-02-12برقم ايداع
 883وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 70حسام الدين السيد محمد العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  24755 :قيدت فى  1986-07-02برقم
ايداع  1505وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-01
 - 71محمد محمد منصور عبده كراويه تاجر فرد سبق قيده برقم  28151 :قيدت فى  1991-12-16برقم
ايداع  3008وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-15
 - 72حسام كمال عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  33789 :قيدت فى  1997-04-15برقم ايداع
 1228وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 73زينب علي السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44984 :قيدت فى  2005-09-14برقم ايداع
 4082وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-13
 - 74عياد شوقي عياد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  47073 :قيدت فى  2006-09-19برقم ايداع
 9602وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-18
 - 75محمد ابو الحمد عبد النعيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49323 :قيدت فى  2012-09-24برقم
ايداع  2138وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-23
 - 76هاديه محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  22268 :قيدت فى  1982-05-09برقم ايداع
 858وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 77حكمت السيد العربى محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  33547 :قيدت فى 1997-02-19
برقم ايداع  517وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 78الصياد للتجاره والستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  33892 :قيدت فى  1997-05-22برقم ايداع
 1710وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 79جمال محمد عطيه محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  34761 :قيدت فى  1998-01-20برقم
ايداع  187وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-19
 - 80ايهاب محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  39421 :قيدت فى  2002-01-26برقم ايداع
 360وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 81فاطمه ابراهيم احمد ابو السعاد تاجر فرد سبق قيده برقم  39994 :قيدت فى  2002-07-01برقم
ايداع  2446وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 82اميره عزب محمود غنام تاجر فرد سبق قيده برقم  43191 :قيدت فى  2004-08-21برقم ايداع
 3855وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-20
 - 83هناء عبد الواحد عبد الغني السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47411 :قيدت فى  2006-11-23برقم
ايداع  10693وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-22
 - 84اسلم عاطف يوسف ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48202 :قيدت فى  2012-04-10برقم
ايداع  1501وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 85على فوزى على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  58278 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 1507وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 86تامر عباس عبد القادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58284 :قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع
 1561وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 87محمد عبد الجليل محمدين عريف تاجر فرد سبق قيده برقم  28256 :قيدت فى  1992-02-17برقم
ايداع  378وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-16
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 - 88محسن اسماعيل عطيه حاطوم تاجر فرد سبق قيده برقم  28477 :قيدت فى  1992-06-09برقم
ايداع  1212وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-08
 - 89ياسر السعيد تاج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  38739 :قيدت فى  2001-06-25برقم ايداع
 2290وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 90صابر صابر مسعد العمري تاجر فرد سبق قيده برقم  39388 :قيدت فى  2002-01-15برقم ايداع
 189وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 91طارق السيد مصطفي توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  39966 :قيدت فى  2002-06-25برقم ايداع
 2367وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 92باهي المغازي علي المغازي تاجر فرد سبق قيده برقم  45711 :قيدت فى  2012-02-22برقم ايداع
 847وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 93هانم السيد عبده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  47244 :قيدت فى  2006-10-30برقم ايداع
 10137وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 94غاده مصطفى احمد مصطفى حسن ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  48151 :قيدت فى
 2011-12-04برقم ايداع  11424وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-03
 - 95محمد السيد عرفه السيد الهنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  57380 :قيدت فى  2013-11-20برقم
ايداع  7712وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-19
 - 96شريف ابراهيم حسنين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32504 :قيدت فى  1996-05-21برقم
ايداع  1534وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-20
 - 97هاني سالم عوض ابو عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  39981 :قيدت فى  2002-06-29برقم ايداع
 2405وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 98نعيمه عبد الحميد حسن معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  46267 :قيدت فى  2006-05-22برقم
ايداع  5832وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 99محمد سعد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  25260 :قيدت فى  1987-05-24برقم ايداع
 1014وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 100سمير اسحق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  31905 :قيدت فى  1995-10-29برقم ايداع
 2968وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-28
 - 101اشرف زين العابدين عبد البديع شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  33237 :قيدت فى 1996-11-25
برقم ايداع  4036وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-24
 - 102السيد محمد انور ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  33949 :قيدت فى  1997-06-03برقم
ايداع  1887وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 103ممدوح كمال خليل الساعي تاجر فرد سبق قيده برقم  34021 :قيدت فى  1997-06-21برقم ايداع
 2149وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 104وسام عبد الحليم عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  53221 :قيدت فى 2013-12-31
برقم ايداع  2295وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-30
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تجديد شركات
 - 1آل الوكيل شركة سبق قيدها برقم  39104 :قيدت فى  2001-10-15برقم ايداع  3890وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/10/2026ص
 - 2البياع و شركاؤها شركة سبق قيدها برقم  24804 :قيدت فى  1986-07-30برقم ايداع  1973وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2026ص
 - 3ابراهيم و مهيب رافت ابوعميره وشركاها شركة سبق قيدها برقم  37259 :قيدت فى 2000-04-16
برقم ايداع  1566وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/04/2025
12:00:00ص
 - 4شركة همير مور التجاريه شركة سبق قيدها برقم  37259 :قيدت فى  2000-04-16برقم ايداع
 1566وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2025ص
 - 5ابراهيم و مهيب رافت ابوعميره وشركاها شركة سبق قيدها برقم  37259 :قيدت فى 2000-04-16
برقم ايداع  1567وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/04/2025
12:00:00ص
 - 6شركة هميو مور التجاريه شركة سبق قيدها برقم  37259 :قيدت فى  2000-04-16برقم ايداع
 1567وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2025ص
 - 7بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  13993 :قيدت فى  1958-06-02برقم ايداع  414وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2023ص
 - 8افتخار محمد انس درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  37172 :قيدت فى  2000-03-26برقم
ايداع  1174وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/03/2025
12:00:00ص
 - 9محمد فهمى الغبارى وشريكه ( خلفاء ه  .المغربى ) شركة سبق قيدها برقم  18712 :قيدت فى
 1977-02-27برقم ايداع  372وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2027ص
 - 10محمد مسعد عوف حمادة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18718 :قيدت فى  1977-03-01برقم
ايداع  388وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/02/2027
ص
 - 11شركه سامو التجاريه شركة سبق قيدها برقم  18718 :قيدت فى  2010-12-30برقم ايداع 4807
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/12/2025ص
 - 12محمد مسعد عوف حمادة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18718 :قيدت فى  2010-12-30برقم
ايداع  4807وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/12/2025
12:00:00ص
 - 13احمد خضير وشركاها شركة سبق قيدها برقم  26634 :قيدت فى  1989-11-16برقم ايداع
 1905وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2024ص
 - 14شركه الحجاز للصرافه شركة سبق قيدها برقم  28009 :قيدت فى  1991-10-17برقم ايداع
 2494وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/10/2026ص
 - 15عنتر داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58277 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع 1497
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2027ص
 - 16اميل فؤاد شكر ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  34077 :قيدت فى  1997-07-08برقم ايداع
 2365وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/07/2027ص
 - 17محمد السيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  37288 :قيدت فى  2000-04-22برقم ايداع
 1662وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/04/2025ص
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 - 18ريهام راشد ابراهيم راشد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  21541 :قيدت فى  1981-05-11برقم
ايداع  977وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2026
ص
 - 19شركة بور سعيد الوطنية للمن الغذائى شركة سبق قيدها برقم  22011 :قيدت فى 1981-12-29
برقم ايداع  3513وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/12/2026
12:00:00ص
 - 20محمد علي احمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  39367 :قيدت فى  2002-01-08برقم
ايداع  108وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2027
ص
 - 21شهنده على السعيد على محمد و شركاها شركة سبق قيدها برقم  47737 :قيدت فى 2007-06-26
برقم ايداع  2297وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/06/2027
12:00:00ص
 - 22نجلء محمود حسن حماد وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  48113 :قيدت فى  2011-10-18برقم
ايداع  7999وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/10/2026
12:00:00ص
 - 23بهية على حسن حسنين وشركاها شركة سبق قيدها برقم  39762 :قيدت فى  2002-04-19برقم
ايداع  1599وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/04/2027
12:00:00ص
 - 24تامر حسن السيد محمد ابو عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58223 :قيدت فى 2017-01-15
برقم ايداع  228وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/01/2027
12:00:00ص
 - 25نوح السيد احمد محمود الحديدى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  48195 :قيدت فى 2012-02-26
برقم ايداع  896وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/02/2027
12:00:00ص
 - 26منيره سالم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  22322 :قيدت فى  1982-06-06برقم ايداع 1032
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 27شركه كراويه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  33849 :قيدت فى  1997-05-12برقم ايداع
 1581وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2027ص
 - 28اسامه على عبد المجيد ونهله محمود حموده شركة سبق قيدها برقم  33971 :قيدت فى
 1997-06-07برقم ايداع  1944وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/06/2027ص
 - 29محمد صلح الدين ابوريده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39795 :قيدت فى  2002-05-12برقم
ايداع  1724وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/05/2027
12:00:00ص
 - 30حسين محمد سليمان و شريكه شركة سبق قيدها برقم  39848 :قيدت فى  2002-05-22برقم ايداع
 1898وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 31محمد سعد محمدسعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25003 :قيدت فى  1986-12-03برقم ايداع
 3175وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/12/2026ص
 - 32السيد وعمرو سليم رضوان عبد النعيم وشريكهم شركة سبق قيدها برقم  39397 :قيدت فى
 2002-01-19برقم ايداع  238وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/01/2027ص
 - 33بدريه متولي السيد نور وشركاها شركة سبق قيدها برقم  47146 :قيدت فى  2006-10-02برقم
ايداع  9830وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/10/2026
12:00:00ص
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 - 34شركة وجيه عبد ا ومحمد ابو عوف للستيراد شركة سبق قيدها برقم  58250 :قيدت فى
 2017-02-20برقم ايداع  837وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/02/2027ص
 - 35اولد مسعد ابو حشيش للتجاره والستيراد شركة سبق قيدها برقم  18725 :قيدت فى 1977-03-03
برقم ايداع  409وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/03/2027
12:00:00ص
 - 36دريه احمد سالم الجيار و شركاها شركة سبق قيدها برقم  46718 :قيدت فى  2006-07-25برقم
ايداع  8458وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/07/2026
12:00:00ص
 - 37شركة اولد ابو العز شركة سبق قيدها برقم  27897 :قيدت فى  1991-08-27برقم ايداع 2019
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/08/2026ص
 - 38محمد محمود سليمان الحفناوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32753 :قيدت فى 1996-07-31
برقم ايداع  2358وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/07/2026
12:00:00ص
 - 39محمد احمد نبيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57734 :قيدت فى  2015-02-24برقم ايداع
 811وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/02/2025ص
 - 40شركة تسويق الرز  -احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم :
 57955قيدت فى  2016-01-21برقم ايداع  235وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 20/01/2026ص
 - 41شركه ثروت عبده عبد الحافظ وعادل السيد بغدادى شركة سبق قيدها برقم  28336 :قيدت فى
 1992-03-29برقم ايداع  701وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/03/2027ص
 - 42شركة محمد مجدى ابراهيم الناغى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38787 :قيدت فى
 2001-07-07برقم ايداع  2444وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/07/2026ص
 - 43شركة خالد السيد عبد الهادى عزب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18990 :قيدت فى
 1977-06-15برقم ايداع  1128وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 44محمد مختار الفار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19040 :قيدت فى  1977-07-13برقم ايداع
 1236وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 45ذكيه محمد المر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  38720 :قيدت فى  2001-06-20برقم ايداع
 2213وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2026ص
 - 46محمد حسن محمود باشا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11101 :قيدت فى  1952-05-03برقم
ايداع  261وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2027
ص
 - 47شركة المهدى التجارية شركة سبق قيدها برقم  18656 :قيدت فى  1977-02-01برقم ايداع 202
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2027ص
 - 48كريمه عبد الحميد عبد الحليم ابراهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  18959 :قيدت فى
 1977-05-30برقم ايداع  1062وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 49صالح محمد محمد على عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  40069 :قيدت فى 2002-07-22
برقم ايداع  2718وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/07/2027
12:00:00ص
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 - 50احمد محمد محمود حسن واخية ابراهيم شركة سبق قيدها برقم  22312 :قيدت فى 1982-05-29
برقم ايداع  1000وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 51جمال محمدين احمد ندا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28305 :قيدت فى  1992-03-17برقم ايداع
 589وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2027ص
 - 52عابد سادات نحله وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32237 :قيدت فى  1996-02-14برقم ايداع
 493وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/02/2026ص
 - 53شركة محمد السيد عبده السيد المر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  39939 :قيدت فى
 2002-06-15برقم ايداع  2243وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 54محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59411 :قيدت فى  1992-10-21برقم
ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/10/2022
12:00:00ص
 - 55محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59411 :قيدت فى  2010-12-29برقم
ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/12/2025
12:00:00ص
 - 56ريهام فوزى ابراهيم سمك وشركائها (خلفاء المرحوم ابراهيم السيد سمك) شركة سبق قيدها برقم :
 27765قيدت فى  1991-06-20برقم ايداع  1373وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2026ص
 - 57شعبان احمد الغيطانى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  31087 :قيدت فى  1995-01-28برقم ايداع
 332وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2025ص
 - 58شعبان احمد الغيطاني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31087 :قيدت فى  2003-06-01برقم ايداع
 3092وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2023ص
 - 59فام اليطاليه لستيراد السيارات شركة سبق قيدها برقم  31087 :قيدت فى  2003-06-01برقم ايداع
 3092وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2023ص
 - 60محمد السيد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  47549 :قيدت فى  2006-12-14برقم ايداع
 11226وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/12/2026ص

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