جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب السويس 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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قيود أفراد
 - 1مكتب الحسين للمقاولت عمومية و التوريدات عمومية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  3785ورقم قيد  71003رئيسى آخر عن مقاولت عمومية و توريدات عمومية (
دون توريد العماله و خدمات الكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة السويس الشقة رقم  1بالعقار رقم  56شارع ابو
الحسن كفر احمد عبده القديم المؤجر  /احمد عبد البارى عبد ا
 - 2عل محمد علي حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3796ورقم
قيد  73984رئيسى آخر عن تفصيل ملبس ,بجهة محافظة السويس شارع مظلوم من شارع احمد عرابى تابع
جمعيه ابناء مركز قوص الربعين
 - 3احمد محمد غندور علي عبيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3776
ورقم قيد  75357محل رئيسى عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوترو
خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  1بشارع المنشيه الجديده كفر حوده المؤجر  /السيد
عبدالخالق محمد
 - 4مجدي احمد حسن علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3777ورقم
قيد  75358محل رئيسى عن مكتب توريدات و مقاولت عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس مكتب بالعقار رقم  12شارع الخضر بجوار الجاسر للماكولت البحريه المؤجر
 /رضا عبدالراضي احمد
 - 5احمد السيد جوده تمام تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3782ورقم قيد
 75359محل رئيسى عن بيع مثلجات ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  1شارع كامل حي الكويت
المؤجر  /صباح محمود احمد الربعين
 - 6محمود امام عبده محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3783
ورقم قيد  75360محل رئيسى عن معصره قصب ,بجهة محافظة السويس محل بالقطعه رقم  18ببرج عنان
 2ابراج السحاب المؤجر  /خالد غريب حسن
 - 7كريم محمد توفيق احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3786
ورقم قيد  75361محل رئيسى عن مكتب تشطيبات و مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السويس محل رقم 21
شارع النصاره و الكيال الغريب المؤجر  /ممدوح سعد محمد
 - 8عبداللطيف سعدالدين محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3789ورقم قيد  75362محل رئيسى عن مغسله ملبس ( دراي كلين ) ,بجهة محافظة السويس محل رقم 1
بالعقار رقم  84شارع الشيخ هاشم الفرز المؤجر  /تماضر سعدالدين
 - 9نادير عصام محمود هاشم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3794ورقم
قيد  75363محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  2شارع
ممدوح حى الكويت الربعين المؤجر  /محمد ابراهيم مصطفى
 - 10محمد هلل عبدالناصر خضراوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3802ورقم قيد  75365محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل رقم  3بالعقار رقم 28
شارع المدارس من شارع النيل تقسيم المغربي المؤجر  /سيد عنان محمد
 - 11احمد محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3805ورقم
قيد  75366محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة السويس محل بالقطعه رقم  17بشارع ابراهيم نافع
مربع النور بالسلم  2المؤجر  /محمد فاروق حسن
 - 12احمد ناصر محمود احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3810ورقم قيد  75367محل رئيسى عن بيع اداوات منزليه و مفروشات ,بجهة محافظة السويس محل رقم 1
بالعقار رقم  2شارع علم من الباسل الربعين المؤجر  /السيد احمد موسى
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 - 13العابد للتوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3820
ورقم قيد  75368محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه رقم  4بالعماره رقم  64حي نجد المؤجر  /مصطفي صلح محمد الدور
الثاني
 - 14ايه محمد كمال الدين بشاري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3821ورقم قيد  75369محل رئيسى عن تاجير فساتين افراح ,بجهة محافظة السويس محل رقم  3ببرج
المروان رقم  3بشارع النيل المؤجر  /احمد محمد علي
 - 15احمد جمعه محمد يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3832
ورقم قيد  75371محل رئيسى عن مكتب نقل و توريد مواد بترولية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالدور الرضى بالقطعه رقم  103ب
حوض رقم  117بالسلم  1فيصل المؤجر  /والده
 - 16عاطف شنوده سيله عبدالشهيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3843ورقم قيد  75373محل رئيسى عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة السويس  2سوق السلم مرحله ثانيه
ملك  /ورثه السيد صلح السيد
 - 17محمد رمضان احمد سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3864
ورقم قيد  75374محل رئيسى عن مكتب نقل بالسيارات ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالعقار رقم  70شارع عبدالمنعم كفر احمد
عبده القديم المؤجر  /والده
 - 18شعبان فتحي عراقي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3872
ورقم قيد  75375محل رئيسى عن بيع احذيه ,بجهة محافظة السويس  5شارع صلح الدين و سيناء المؤجر /
شوقي علي حسن
 - 19ساره سعد ابراهيم ابو مصطفي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3873ورقم قيد  75376محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  14ا حوض  157شارع جلل الدين السيوطي تعاونيات
مرحله تانبه السلم  2المؤجر  /عبدالحميد عبدالعال بالدور الرضي
 - 20محمد انور محمد وهيب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3883ورقم قيد  74172رئيسى آخر عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة السويس شقة رقم  22بالعقار رقم 8
شارع الجيش بورتوفيق المؤجر /نجيه عادل ابراهيم
 - 21سعيد اشرف محمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3894ورقم قيد  75377محل رئيسى عن بيع هدايا واكسسوارات ,بجهة محافظة السويس محل رقم  1بالعقار
رقم  162شارع خضاري السلم  2المؤجر  /زينب احمد حسين
 - 22محمد مصطفي محمد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3895ورقم قيد  75378محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه و نقل مواد بتروليه ( دون توريد العماله و
الكمبيوتر و خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  218شارع ناصر المؤجر  /ساميه احمد
جادا
 - 23محمود علي محمد علي الغرباوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3898ورقم قيد  75379محل رئيسى عن سمكري سيارات ,بجهة محافظة السويس محل  10حرف  dالمدينه
الصناعيه الجديده المؤجر  /محمد علي محمد
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 - 24البعلي للمقاولت و التوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  3899ورقم قيد  75380محل رئيسى عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه ( دون توريد العماله و
الكمبيوتر و خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالدور الول بالعقار رقم  76شارع طلعت حرب
المؤجر  /محمد حسن عبدالعال
 - 25منير مصطفي حسين محمد البصيلي تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3901ورقم قيد  75382محل رئيسى عن بيع و صيانه اجهزه بليستيشن ,بجهة محافظة السويس محل
بالعقار رقم  19شارع احمد عبدالراضي الزارير المؤجر  /مصطفي بدر الدين
 - 26محمود امين محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3903
ورقم قيد  75383محل رئيسى عن تجاره الخشاب ,بجهة محافظة السويس  23شارع عبدالعزيز كفر كامل
المؤجر  /محمد سعد محمد
 - 27محمد عبدالناصر سالم محمود تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3907
ورقم قيد  75384محل رئيسى عن سفر و رحلت بالداخل ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  341ب
شارع السيده زينب بالسلم  1المؤجر  /مجدي عبدالناصر سالم
 - 28رشا مصطفي محمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3913ورقم قيد  75385محل رئيسى عن مطعم ماكولت سريعه ( تيك اوي ) ,بجهة محافظة السويس العقار
رقم  8خلف نقابه التطبقين من شارع بورسعيد المؤجر  /محسن رمضان حسن
 - 29اشرف احمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  1,500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3914ورقم قيد  75386محل رئيسى عن تجاره ادوات بحريه ( فيما عدا مدينه دهب و شرم الشيخ ال بعد
الحصول علي موافقه المحافظ المختص بذلك ) ,بجهة محافظة السويس  57شارع عبدالعزيز اللبان المؤجر  /طه
مهدي طه
 - 30السعد لتجارة الخرده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3948ورقم
قيد  62899رئيسى آخر عن تجارة الخرده ,بجهة محافظة السويس قطعه رقم  26سوق الخرده طريق
السماعليه فيصل السويس
 - 31محمد عبدالعزيز عكاشه عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3952ورقم قيد  74534رئيسى آخر عن تجاره المواد الغذائيه جمله ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم
 6شارع صلح خيري كفر حوده المؤجر /مصطفى محمد مصطفى
 - 32الصغير للمقاولت العموميه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3930
ورقم قيد  75387محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السويس محل رقم  1بشارع بورسعيد
المؤجر  /سعد ابراهيم محمد
 - 33طارق محمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3931
ورقم قيد  75388محل رئيسى عن خدمه الملبس ( كي ملبس ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم
 30شارع المحروسه الملحه المؤجر  /محمد محمود محمد
 - 34مروان فتحي حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3932
ورقم قيد  75389محل رئيسى عن سوب ماركت ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  20شارع البحر
الغريب المؤجر  /احمد علي خليل
 - 35خالد على محمد خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3937ورقم
قيد  75392محل رئيسى عن بيع ملبس رجالى ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس محل
رقم  8بالعقار رقم  3شارع سعد زغلول السويس المؤجر  /ابراهيم يونس هديه
 - 36احمد المحمدى ابراهيم البحيرى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3938ورقم قيد  75393محل رئيسى عن كى ملبس ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  4برج زمزم
شارع المحروسه السويس المؤجر  /سالم السيد محمد
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 - 37شيرين محسن صالح عبد ا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3939
ورقم قيد  75394محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( ما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس
محل رقم  6بسوق المستقبل فيصل المؤجر  /محمد عبد العزيز ابو الوفا
 - 38امل محمد عبده سيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3941ورقم قيد
 75395محل رئيسى عن بيع دواجن مجمده و فريش ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  19شارع
الزهراء من شارع سيد فياض كفر حوده المؤجر /جمال محمود محمد
 - 39لواحظ محمد محمد الديداموني تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3944ورقم قيد  75396محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية) ,بجهة محافظة
السويس محل رقم  1بالعقار رقم  63شارع بنك مصر المؤجر /بدر محمد على عبد ا
 - 40زين العابدين فضل عبد الرحمن حماد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3950ورقم قيد  75397محل رئيسى عن مقاولت و توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و
خدمات النترنت) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  11الكورنيش المؤجر /احمد فاروق جبر
 - 41محمود محمد عبدالرحيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3953ورقم قيد  75398محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل بالقطعه رقم 254ب
حوض رقم116بالسلم 1المؤجر /نادره محمد عزب
 - 42عزيزه عبده عباس علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3992
ورقم قيد  66609رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل حوض  39قطعه رقم 19
شارع دمشق السلم  1فيصل المؤجر /شاميه رفاعى حافظ
 - 43محمد عاطف جوده متولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3954
ورقم قيد  75399محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة السويس محل رقم15
عماره 15تعونيات الشركه العربيه ملك الطالب
 - 44حمده سيد سليمان فريج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3960
ورقم قيد  75400محل رئيسى عن حظيره لتجاره وتربيه المواشي وادرار اللبان ,بجهة محافظة السويس
محل بالعقار رقم 261قريه الرائد المؤجر /احم سلمه محمد
 - 45حمده سيد سليمان فريج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3960
ورقم قيد  75400محل رئيسى عن حظيره لتجاره وتربيه المواشي وادرار اللبان ,بجهة محافظة السويس
محل بالعقار رقم 261قريه الرائد المؤجر /احم سلمه محمد
 - 46ابراهيم حلمي محمد سيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3971ورقم قيد  75401محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 1شارع
وليدبن عبدالعزيز المؤجر/هدي عبدالغفار
 - 47ابراهيم حلمي محمد سيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3971ورقم قيد  75401محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 1شارع
وليدبن عبدالعزيز المؤجر/هدي عبدالغفار
 - 48مصطفي يوسف رشوان السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3975ورقم قيد  75402محل رئيسى عن مكتب سفر ورحلت بالداخل ونقل عماله بالداخل ,بجهة محافظة
السويس العقار رقم 12بسور نادي شركه النصر للبترول بالزراير المؤجر /محمد عمر عبده
 - 49مصطفي يوسف رشوان السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3975ورقم قيد  75402محل رئيسى عن مكتب سفر ورحلت بالداخل ونقل عماله بالداخل ,بجهة محافظة
السويس العقار رقم 12بسور نادي شركه النصر للبترول بالزراير المؤجر /محمد عمر عبده
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 - 50علي زين العابدين محمد محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  3976ورقم قيد  75403محل رئيسى عن حظيره لتجاره وتربيه وتسمين المواشي وانتاج البان ,بجهة
محافظة السويس القطعه رقم 454التابعه لجمعيه الشباب الوطني المؤجر /محمد فوزي حداد
 - 51احمد فتحي خلف جلل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  3979ورقم
قيد  75404محل رئيسى عن تجاره موبليات ,بجهة محافظة اسيوط محل بالعقار رقم  25شارع النصاري
كفر فؤاد المؤجر /مني حسن احمد
 - 52مؤمن كامل محمد بدر الدين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3985
ورقم قيد  75405محل رئيسى عن معرض لبيع الموبيليات ,بجهة محافظة السويس السويس الدور الثالث
علوي بالعقار رقم  46شارع التحرير المؤجر /احمد محمد حسن
 - 53محمد محمود عبدا سيد احمد عوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3986ورقم قيد  75406محل رئيسى عن تغير زيوت السيارات ,بجهة محافظة السويس محل رقم 286
بسوق المشتل المؤجر /فتحي قلده جرجس
 - 54عبدا عارف للمجوهرات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3988
ورقم قيد  75407محل رئيسى عن بيع مجوهرات ,بجهة محافظة السويس محل رقم  3شارع صلح الدين
برج شنتكلير المؤجر /عواطف ابراهيم خليل
 - 55وائل حسن السيد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4023
ورقم قيد  63386رئيسى آخر عن بيع حلويات ,بجهة محافظة السويس محلين ارقام  9 / 8مفتوحيين على
بعض ببرج نماء  4حى السحاب فيصل المؤجر  /محمد زمزمى صالح
 - 56مؤسسة الحميد للتجارة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3999ورقم
قيد  75410محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة السويس محل قطعة رقم 196
السلم  2المؤجر /عيد الصغير محمد احمد
 - 57محمد مسعد السيد رواش محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4001ورقم قيد  75411محل رئيسى عن حلوانى ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  13شارع
المحروسه الملحه الجديده السويس المؤجر  /احمد سعيد بشير
 - 58حسين سامي السيد محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4017
ورقم قيد  75412محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالعقار رقم  6شارع علي عبدالسلم من شارع المدينه المنوره المؤجر /
محمد معوض محروس
 - 59محمود احمد محمود عابدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4020
ورقم قيد  75413محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة السويس محل رقم  5شارع السوق العمومي
المؤجر  /عماد السيد
 - 60محمود رمضان جوده محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4027
ورقم قيد  75414محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  17أ مربع 3
شارع مدينه النور المؤجر  /محمد حسين حفني
 - 61نادين بسام غريب سعد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4028
ورقم قيد  75415محل رئيسى عن توريدات عموميه و توريد مستلزمات طبيه (دون توريد العماله و الكمبيوتر
و خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس مكتب بالعقار رقم  20شارع عدلي يكن المؤجر  /عوض السيد
مصطفي
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 - 62البشير للتخليص الجمركي والتوكيلت التجاريه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  4029ورقم قيد  75416محل رئيسى عن تخليص جمركي وتوكيلت تجاريه ,بجهة محافظة
السويس العقار رقم  9شارع الجلء المؤجر/والده الدور الول علوي
 - 63مصطفي جمال عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4034
ورقم قيد  75417محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 6ا مساكن
العبور المؤجر /هدي السيد محمد بالدور الرضي شقه رقم2
 - 64فخري احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4035ورقم
قيد  75418محل رئيسى عن بقاله فيخو ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  20شارع ابو الليف كفر
شارل المؤجر  /محمد مخلص عبدالشافي
 - 65طارق حسن ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4036
ورقم قيد  75419محل رئيسى عن كوافير رجالي ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 11أ شارع
الشهداء المؤجر  /ابراهيم محمد سيد
 - 66اهله ناصر ابو الفتوح محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4037ورقم قيد  75420محل رئيسى عن توريدات عموميه (دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار  104شارع الشيخ هاشم الفرز المؤجر  /نعيمه عبدالقادر السيد
 - 67محمود عبدالعزيز محمد علي تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4041
ورقم قيد  75421محل رئيسى عن تحضير و تقديم المشروبات الساخنه و البارده ( عدا المشروبات الروحانيه
) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  20شارع الدندراوي المؤجر  /نوره محمود محمد
 - 68عادل محمد شاذلي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4042
ورقم قيد  75422محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة السويس محل بالقطعه رقم /2248ب حوض 283
شارع بن تيمبه السلم  1المؤجر  /والده
 - 69خالد احمد مصطفى على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4047
ورقم قيد  75423محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه و مقاولت عموميه ( دون توريد العماله و خدمات
الكمبيوتر و النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  3القطعه رقم  189حوض  112شارع  23يوليو السلم
 2المؤجر  /يوسف عماد نصار
 - 70اسراء خالد عبد العال احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4052
ورقم قيد  75424محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( ما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس
محل بالعقار رقم  1شارع الخليل من شارع الباسل الربعين المؤجر  /نبيلة شلبى بخيت
 - 71اسامه حسنى سيد على تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  4056ورقم
قيد  75425محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات عموميه ( دون توريد العماله و خدمات
الكمبيوتر و النترنت) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  49بسوق الصباح المؤجر  /دعاء على بكرى
 - 72عزيزه محمد مراد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4063
ورقم قيد  75426محل رئيسى عن تغير زيوت سيارات ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  59شارع
امين الحسينى السويس المؤجر  /محمد عربى سالم
 - 73مرسى ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 4065ورقم قيد  75427محل رئيسى عن حظيرة لتجارة وتربية وحلب المواشى ,بجهة محافظة السويس 26
شارع ابو كاشف من شارع صدقى المؤجر/السيد محروس ابراهيم
 - 74لوتس رجاء محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4070
ورقم قيد  75428محل رئيسى عن بيع منظفات ومنتجات ورقية ,بجهة محافظة السويس محل رقم 1بالعقار
رقم 4شارع القرعانى المؤجر/فرج السيد احمد
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 - 75ناصر محمود ابو الوفامحمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 4071ورقم قيد  75429محل رئيسى عن تجاره الخردة ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 3شارع
عبيد خلغف مساكن شل المؤجر/احمد رشدى حسن
 - 76عبدربه سعيد عبدربه مرسى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4073
ورقم قيد  75430محل رئيسى عن بيع الملبس الجاهزه ( ما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس
محل رقم  6بالدور الرضى عقار رقم  1برج نماء  5بمنطقه المحروسه المؤجر  /نعمات سيد عبد الرحيم
 - 77رزق ميخائيل رزق ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4074
ورقم قيد  75431محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السويس مكتب بشارع عبد الحميد رشوان
من عرب المعمل المؤجر  /نبيل يوسف عزيز
 - 78محمود بشير محمود خليل دنقل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4084ورقم قيد  75432محل رئيسى عن خدمات جمركية ,بجهة محافظة السويس شقة بالدور الرضي
شارع الثوره قطعة  9أ حوض  33السلم  1المؤجر /محمد بشير محمود
 - 79صابر محمد صابر الطويل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4085
ورقم قيد  75433محل رئيسى عن بيع قطع غيار ادوات منزلية ,بجهة محافظة السويس محل العقار رقم  5أ
حوض  55شارع جمال عبد الناصر السلم  2المؤجر /بهاء الدين عدلى
 - 80مصطفى صبرى السيد بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4087ورقم قيد  75434محل رئيسى عن بيع قطع غيار الموتوسيكلت ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار
رقم  24شارع مظلوم من شارع احمد عرابي المؤجر /ابراهيم عبادى حمدان
 - 81اميرة علء الدين حنفى محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4092ورقم قيد  75435محل رئيسى عن تحضير و تقديم مشروبات ساخنة و بارده (عدا المشروبات
الروحانية) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  12برج دار اليمان بابراج السحاب المؤجر /محمود احمد عبد
العظيم
 - 82مصطفى يوسف عبد الله احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4093ورقم قيد  75436محل رئيسى عن صاله العاب رياضية (جيم) ,بجهة محافظة السويس المول التجارى
رقم  3تقسيم خدمات مدينة النور المؤجر /احمد يوسف
 - 83منى عبد الصادق فرج احمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4098
ورقم قيد  75437محل رئيسى عن مكتبة ( دون تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة السويس محل رقم 2
بالعقار رقم  4شارع المتولى من شارع المرور المؤجر /نفيسة محمد ابو العل
 - 84حازم عبد السميع حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4100ورقم قيد  75438محل رئيسى عن تموين سفن و توريدات بحرية و اشغال بحرية ( فيما عدا مدينة
دهب و شرم الشيخ ال بعد الحصول على موافقة المحافظ المختص بذلك ) ,بجهة محافظة السويس شقة بالدور
الثانى علوى بالعقار رقم  15شارع الطائف من البراجيلى المؤجر /بهاء الدين السيد محمد
 - 85محمد محمود عبد اللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4103ورقم قيد  75440محل رئيسى عن نقل مخلفات بيئية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولي ) ,بجهة محافظة السويس محل بشارع الماسوره عرب المعمل المؤجر /ايمن
طلعت
 - 86رضا للمقاولت و التوريدات العمومية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  4106ورقم قيد  75441محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية و توريدات عمومية ( دون توريد
العماله و الكمبيوتر وخدمات النترنت) ,بجهة محافظة السويس شقة بالدور الول بالعقار رقم  56شارع عبد
الخالق ثروت المؤجر /محمد احمد حسن
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 87هشام شعبان محمود عبد الجليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4109ورقم قيد  75442محل رئيسى عن مقله وتسالي وحلويات ,بجهة محافظة السويس عماره رقم 13
بعمارات البناء والسكان شارع ابراهيم نافع السلم 2المؤجر/سيد عبد الرحمن مصطفي
 - 88عماد محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4111
ورقم قيد  75443محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 19
شارع ابو المعاطي من الباسل المؤجر  /ايمن محمد حمدي
 - 89حمص تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4112ورقم قيد 75444
محل رئيسى عن بيع منظفات وادوات منزليه ومستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم4
شارع القصر المؤجر/محسن حسن محمد
 - 90هويدا حسن السيد الرمال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4113
ورقم قيد  75445محل رئيسى عن مكتب نقل بالسيارات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) ,بجهة محافظة السويس شقه رقم  1العقار رقم  11مشروع  46عماره التابع
للهيئه العامه للبناء و السكا عتاقه المؤجر  /السيد توفيق احمد
 - 91مريم مجدى ادوار حكيم نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4114ورقم قيد  75446محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات عموميه ( دون توريد العماله و
خدمات الكمبيوتر و النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالعقار رقم  102ب حوض  168ش الجميعى السلم
 2المؤجر  /ايمن اديب عياد
 - 92محمد عبدالحكيم محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4118ورقم قيد  75447محل رئيسى عن مقاولت و توريدات عموميه (دون توريد العماله و الكمبيوتر و
خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  8شارع المخزنجي الهويس المؤجر  /محمود حسانين
حسن
 - 93صبحى سالم عوده مصلح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4121
ورقم قيد  75448محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السويس شقة بالعمارة  5شارع عادل
الحداد المؤجر /خالد عوده مصلح
 - 94ساره سعيد عبد الشافى على زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4125ورقم قيد  75449محل رئيسى عن بيع اكسسوار و صيانه محمول ,بجهة محافظة السويس محل رقم 1
بالعقار رقم  36شارع طلعت حرب المؤجر  /والدها
 - 95ياسر عايد سليم سلمى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4126ورقم
قيد  75450محل رئيسى عن معرض لتجاره السيارات ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  11شارع
احمد ماهر المؤجر  /احمد فؤاد حسن
 - 96محمد مجدى محمد هاشم عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  4154ورقم قيد  55292رئيسى آخر عن خدمات الكترونية و دعمها ( فيما عدا توريد العماله و المن و
الحراسه و الكاميرات اللسلكية و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف بعد الحصول على
التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة السويس محل بالدور الثانى رقم  205مول اليوساب مدينه النور المؤجر /
ناجى فؤاد يوسف
 - 97منى مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4129ورقم قيد  75452محل رئيسى عن تجاره فلتر المياه ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 19
شارع ممدوح حى الكويت المؤجر  /محمد على احمد
 - 98الفاروق للتوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4135
ورقم قيد  75453محل رئيسى عن توريدات العموميه (دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات النترنت ),
بجهة محافظة السويس محل رقم  18بالدور الثانى بالمول ( ادم و البرنس ) بالحرفين المؤجر  /طارق السيد ادم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 99وائل مرسي محمد محمود الكفراوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4143ورقم قيد  75454محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  22شارع
 24اكتوبر المؤجر  /كريم عوض احمد
 - 100شادي جمال محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4144
ورقم قيد  75455محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  5شارع
عبدالمحسن ارض الشركه الشرقيه المؤجر  /غريب حسن عبدالرحيم
 - 101حسنى عثمان عيسوى السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4161ورقم قيد  75456محل رئيسى عن بقالة قطاعى ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  31شارع
زقاق النيل المؤجر /محمد حسنى عثمان
 - 102عمرو ابراهيم سويلم سليمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4193
ورقم قيد  56155رئيسى آخر عن صالون حلقه ,بجهة محافظة السويس محليين مفتوحين على بعض رقم
 1.2حوض رقم  1270قطعة رقم  236السلم  1المؤجر /سوسن عبد الرحمن اسماعيل
 - 103عبد المعبود للسفر و الرحلت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4181ورقم قيد  75457محل رئيسى عن مكتب سفر و رحلت بالداخل ,بجهة محافظة السويس شارع ابو
العز من شارع النيل المؤجر  /محمود حسين مجاهد
 - 104الشيماء محمد ذكي احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4183
ورقم قيد  75458محل رئيسى عن بيع سجاد ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  11شارع ماهر
المؤجر  /والدها
 - 105محمود احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4184
ورقم قيد  75459محل رئيسى عن تشطيبات معماريه و اعمال ديكور ,بجهة محافظة السويس شقه العقار رقم
 51ب حوض  215خلف مسجد السلم السلم  2المؤجر  /عادل محمد احمد
 - 106علي كمال للمقاولت و التوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  4186ورقم قيد  75460محل رئيسى عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه ( دون توريد
العماله و الكمبيوتر و خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس الشقه رقم  3عماره  20مساكن النور ملك
الطالب
 - 107منى غريب موسى عطيه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4187
ورقم قيد  75461محل رئيسى عن توريدات عموميه(دون توريد العماله والكمبيوتر وخدمات النترنت) ,بجهة
محافظة السويس محل رقم 1عماره رقم 60مدينه احمد زويل المؤجر/احمدعلى بيومى
 - 108علي فؤاد اسماعيل صيام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4188
ورقم قيد  75462محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات النترنت ),
بجهة محافظة السويس شقه  9عماره رقم  13ب العبور المؤجر  /احمد محمد احمد يوسف
 - 109منال اسماعيل محمد فهمى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4220
ورقم قيد  62930رئيسى آخر عن بيع اسماك ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  3بمدينه  24اكتوبر
شارع الفاتح المؤجر  /غريب محمد على
 - 110سماء محمود عبد ا محمود تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4203
ورقم قيد  75464محل رئيسى عن بيع طرح ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  42شارع بنك مصر
المؤجر  /منى ابراهيم على
 - 111امل سيد عبدالمجيد عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4204ورقم قيد  75465محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل بحوض رقم 174
قطعه رقم  157السلم  2المؤجر  /محمد عبد المنعم محمد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 112امل جمال حسن محمود تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4216
ورقم قيد  75466محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة السويس محل رقم  19بالعقار رقم 3
برج زمزم تقسيم المحروسه الملحه المؤجر  /على سعيد
 - 113محمد عصام حسين صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4217
ورقم قيد  75467محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنه و بارده ( ما عدا المشوربات الروحانيه ) ,بجهة
محافظة السويس محل رقم  2شارع سعد باشا زغلول المؤجر  /احمد محمد عبد المقصود
 - 114مسعد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4223
ورقم قيد  75468محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية(دون توريد العماله والكمبيوتر
وخدمات النترنت) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 61شارع طولون كفر محمد سلمه المؤجر/احمد عبد
العال يوسف
 - 115محمد محمد مصطفى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4225ورقم قيد  75469محل رئيسى عن تجاره الوميتال ,بجهة محافظة السويس محل قطعه رقم  1405أ
حوض  178شارع عمر بن الخطاب السلم  1المؤجر  /والده
 - 116عبير اسكندر يسي رسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4232
ورقم قيد  75470محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه (عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس محل
رقم  3بالعقار رقم  59شارع الخليل من ش الباسل المؤجر  /حمدي بغدادي رشوان
 - 117احمد محمد ناصر فتحى عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4234ورقم قيد  75471محل رئيسى عن مكتبه وخردوات(دون تصوير المستندات) ,بجهة محافظة السويس
محل رقم 2ب بالعقار رقم  16مساكن الزهراء المؤجر/منا السيد احمد
 - 118محمد السيد محمد عوض ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4237ورقم قيد  75472محل رئيسى عن مزرعه لتجاره الدواجن ,بجهة محافظة السويس قريه محمد عبده
بجوار مسجد اولد غريب المؤجر  /السيد جمال عبدالفتاح
 - 119صيدليه الدكتوره  /اشرقت تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4239
ورقم قيد  75473محل رئيسى عن صيدليه عامه ,بجهة محافظة السويس محل عقار رقم  12شارع كامل
ارض بغدادي حي الكويت المؤجر  /ثروت علي عبدالعليم
 - 120الراوي للمقاولت و التوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  4241ورقم قيد  75474محل رئيسى عن مقاولت و توريدات عموميه ,بجهة محافظة السويس محل
بشارع البحيره عرب المعمل المؤجر  /حنان بركات فهيم
 - 121عادل عبدالعزيز صالح عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  4245ورقم قيد  75475محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عموميه ,بجهة محافظة السويس
بالعقار رقم 5شارع حافظ ابراهيم من شارع الشهداء الؤجر/محمد عادل حامد بالدور الول
 - 122رمضان اسماعيل محمد جاد المولى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4248ورقم قيد  75476محل رئيسى عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه ( دون توريد العماله وخدمات
الكمبيوتر و النترنت ) و توريد مهمات صناعيه و ادوات نظافه و نقل عماله بالداخل ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 47
شارع موسى غالب الربعين المؤجر  /على محمد على
 - 123رضا محمد حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4254
ورقم قيد  75477محل رئيسى عن توريدات عموميه و توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة السويس محليين
مفتوحين علي بعض العقار رقم  25شارع الخليفه اللبان امام كفر حوده المؤجر  /رمضان محمد حسين

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

Page 11 of 57

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 124احمد عبدالشافي عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4262ورقم قيد  75478محل رئيسى عن مكتب مقاومه افات زراعيه و تبخير سفن ,بجهة محافظة السويس
محل العقار رقم  15شارع عدلي يكن المؤجر  /منه ا جمال محمد
 - 125ايمن جمال جابر عبدالمبدي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4263ورقم قيد  75479محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه و خدمات لوجيستيه (دون توريد العماله و
الكمبيوتر وخدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  6شارع الجهاد متفرع من شارع و ابور
المياه المؤجر  /اسرار محمد فرج
 - 126محمود حسين سليمان حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4264ورقم قيد  75480محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( دون توريد العماله و الكمبيوتر و خدمات
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالدور الرضي بالعقار رقم  25ش الخضر بالغريب المؤجر  /مصطفي
عبدالعظيم محمد
 - 127محمد سيد عبدالرحيم سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4266
ورقم قيد  75481محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه جمله ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  12شارع
ابور المياه المؤجر  /ساره محمد محمد
 - 128مأمون صبره محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4271
ورقم قيد  75482محل رئيسى عن تحضير و تقديم المشروبات الساخنه و البارده (عدا المشروبات الروحانيه),
بجهة محافظة السويس محل بشارع المرور خلف قوات المن بمنطقه  24اكتوبر المؤجر  /محمد يوسف محمد
 - 129احمد الخضر السيد الخضر احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4272ورقم قيد  75483محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 11حاره
العسيوي من شارع احمد عرابي المؤجر/نجاه علي خليفه
 - 130محمد سالمان سلمه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4285
ورقم قيد  75484محل رئيسى عن خدمات الهاتف المحمول ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  5شارع
الرئد الرئيسي بقريه الرائد المؤجر  /جمال عبدا السيد
 - 131احمد السيد جوده محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4298
ورقم قيد  75485محل رئيسى عن بيع دواجن حيه و مجمده ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 1
شارع زين العابدين خلف مدرسه هلل المؤجر  /كمال تيسير محمود
 - 132عبدا محمد الطاهر احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4299ورقم قيد  75486محل رئيسى عن مقاولت عموميه و نقل بالسيارات و توريدات عموميه (دون توريد
العماله و الكمبيوتر و خدمات النترنت ) ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري
الداخلي و الدولي ) ,بجهة محافظة السويس شقه بسرايا السويس شارع ناصر امام شرطه النجده و تقاطع المرور
المؤجر /ماجد احمد محمد
 - 133محمد السيد محمد هلهول تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4342
ورقم قيد  53230رئيسى آخر عن بيع عدد وادوات يدويه ومواسير ومستلزامتها ,بجهة محافظة السويس محل
بالعقار رقم  59حوض اليهوديه بشارع ناصر المؤجر  /جلل عبد الستار محمود
 - 134عربي شوقي عبد الصادق حموده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  4340ورقم قيد  66958رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل بشارع سوق
الفردوس المؤجر  /عوض ابراهيم عوض
 - 135الياسمين للكل البيتي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  4314ورقم
قيد  75487محل رئيسى عن بيع اكل بيتي ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 68شارع الشهداء بجوار
البوسطه المؤجر /ناديه حسين احمد بالدور الرضي
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 136عمر حسن عطوه سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4352
ورقم قيد  75491محل رئيسى عن مكتب توريدات و مقاولت عموميه (دون توريد العماله و الكمبيوتر و
خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة السويس شقه بالعقار رقم  9شارع هدي الشعراوي المؤجر /سعد ابراهيم محمد
 - 137اشرف نور مفتاح احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4373
ورقم قيد  75493محل رئيسى عن مطعم ماكولت بحريه ,بجهة محافظة السويس قطعه 48و49و 50تقسيم
ارض السحاب الصباح الؤجر/محمد مصطفي محمد
 - 138عماد محمد جلل احمد عبدالحكيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4375ورقم قيد  75494محل رئيسى عن توريدات ومقاولت عموميه ,بجهة محافظة السويس قطعه رقم 30
ب حوض  67شارع عمر بن العزيز السلم 1المؤجر/ايمان محمود سليم
 - 139محمد شريف علي خالد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4388
ورقم قيد  75495محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السويس محل
بالعقار رقم  22حي السحاب المؤجر  /هشام الدين حسين محمد
 - 140هشام شعبان محمود عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4391ورقم قيد  75496محل رئيسى عن تسالي و حلويات ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم 13
شارع ابراهيم نافع السلم  2المؤجر  /سيد عبدالرحمن مصطفي
 - 141منى فؤاد استور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  4410ورقم قيد
 75497محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية) ,بجهة محافظة السويس محل رقم 3
ببرج نجمه السحاب بمدينة الصباح بالدور الرضي المؤجر /خالد احمد عبد العزيز
 - 142ميك اب ايه حميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  4416ورقم قيد
 75498محل رئيسى عن مركز تجميل للسيدات ( عدا عمليات التجميل) ,بجهة محافظة السويس شقة رقم
 103بالدور الول نموذج رقم  3بالعقار 20تقسيم ارض السحاب بالصباح برج نجمة السحاب ( )2ملك  /الطالب
 - 143مؤسسة المجد للمقاولت والتوريدات العموميه والنقل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  4425ورقم قيد  75499محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات
عمومية و نقل بالسيارات ( دون توريد العماله و الكمبيوتر وخدمات النترنت) ( بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  14شارع
الغورى المؤجر /ياسر ياسين احمد
 - 144محمد ابراهيم محمد اللبودى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4427ورقم قيد  75500محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة السويس محل رقم  15شارع البوسته
المستقبل  2المؤجر /هانم مرسي حسن
 - 145يوسف محمد السيد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4429ورقم قيد  75502محل رئيسى عن بيع و صيانة اجهزة تكييف ,بجهة محافظة السويس محل بقطعه رقم
ب حوض رقم  146السلم  2المؤجر /السيد محمد عبادى
 - 146مصطفى محمد عويضه سالم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4461ورقم قيد  28865رئيسى آخر عن تجاره ملبس داخلية ( دون الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السويس محل بشارع المزلقان المؤجر  /جابر حسن غريب
 - 147احمد محمد محمد عبد المبدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4444ورقم قيد  61392رئيسى آخر عن نقل عماله بالداخل (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  2بالعقار رقم  75شارع ماهر المؤجر /
والده
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 - 148مينا كامل صابر عبد الشهيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4442ورقم قيد  75503محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم73
شارع ماهر امام مسجد سيدى الربعين من شارع الجيش المؤجر/عاطف عبد الحميد
 - 149سعيد عبد ا سعيد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4451
ورقم قيد  75504محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السويس محل رقم  11و  12مفتوحين على
بعض برج البس الملحه الجديدة المؤجر  /محمد محمود محمد
 - 150المهدى لقطع غيار السيارات تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4453ورقم قيد  75505محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم
 16شارع عمرو بن العاص اللبان القديمه المؤجر  /اشرف عبد ا احمد
 - 151احمد محمود حامد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4454
ورقم قيد  75506محل رئيسى عن تجاره العلفه و العطاره ,بجهة محافظة السويس المحل رقم  26ب بالدور
الرضى برج رقم  10ابراج الصفوه المؤجر  /سناء محمد متولى
 - 152محمد محمود رضوان عبادى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4456ورقم قيد  75507محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون توريد العماله و خدمات الكمبيوتر و
النترنت ) ,بجهة محافظة السويس محل رقم  8شارع رشاد من شارع نادر عدلى حى الكويت المؤجر  /فاتن
محمود رضوان
 - 153محمد وحيد عبد العليم عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4457ورقم قيد  75508محل رئيسى عن تصدير ( فيما عدا المجموعة  19و الفقرة  36من المجوعة ,) 6
بجهة محافظة السويس شقة حوض  69بالقطعة رقم  38ب شارع المشتل من ش عثمان السلم  1المؤجر /سهير
محمد محمد
 - 154عمرو رمزي بيومي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  4458ورقم
قيد  75509محل رئيسى عن بيع مكملت غذائيه وفيتامينات ,بجهة محافظة السويس العقار رقم 5شارع
المدينه الرياضيه المحلحه الجديده المؤجر/حسن حسين حسن
 - 155محمود جمال احمد حداد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4463
ورقم قيد  75510محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة السويس محل عقار رقم  51شارع
المدينه المنوره المؤجر  /حسن السيد عبد الرحيم
 - 156زينب عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4466
ورقم قيد  75511محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة السويس العقار رقم2
نموذج 2مشروع ال 46عماره تعاونيات اسبيكو المؤجر/خالد محمود سرور
 - 157محمد فهيم محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4469
ورقم قيد  75513محل رئيسى عن بقاله جمله وقطاعى ,بجهة محافظة السويس محل بالعقار رقم  2شارع
المرور عماره المروه المؤجر/محمد محمد فهيم
 - 158ليلى محمد احمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4473ورقم قيد  75514محل رئيسى عن مطعم لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والباردة(دون
المشروبات الكحليه) ,بجهة محافظة السويس مجمع السواق بشارع الجامعه السلم 1المؤجر/خيرى صابر رضوان
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فروع الفراد
 - 1سامى صموئيل يوسف سيدهم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4146ورقم قيد  60663محل فرعى
عن تجارة مواد غذائيه جمله بجهة محافظة السويس  2محل مفتوحين على بعض بالعقار رقم  86اخر شارع الباسل
ارض البلبوشى الربعين المؤجر  /وليد خلف عبد التواب
 - 2محمود حنفى جمال عبد السلم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4148ورقم قيد  72763محل فرعى
عن خردوات و مكياج بجهة محافظة السويس محل رقم  24شارع بنك مصر المؤجر  /احمد عبد ا ابراهيم
 - 3امير محمد مرسى السيد قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  4450ورقم قيد  68265محل فرعى عن
تجاره مواد بناء بجهة محافظة السويس محل رقم 1قريه اميجو 2المؤجر/شرين وجيه عدلى
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قيود الشركات
 - 1مصطفى محمود سعد و شركاءه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3824ورقم قيد  75370مركز عام عن خدمات طبيه بجهة محافظة السويس الدور الثانى بمول اليمان
التجارى الملحه
 - 2شركة الجهاد احمد مجاهد و شريكاه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  3841ورقم قيد  75372مركز عام عن انشاء و ادارة المدارس الخاصة بجميع مراحلها التعليمية
بجهة محافظة السويس  6شارع محمود مجاهد الصباح
 - 3احمد على و شركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع 3900
ورقم قيد  75381مركز عام عن تجاره الحلويات والتسالي بجهة محافظة السويس محلين ارقام  6/7ببرج
نماء رقم  4امام حي فيصل
 - 4خالد احمد رشوان و شريكه شركة رأس مالها  2,500.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 3997ورقم قيد  75409مركز عام عن محل مشويات بجهة محافظة السويس محل رقم  19شارع محمد
حافظ محلت الجمعيه المصرية لحماية الطفال بالملحة
 - 5ابراهيم محمد على محمد و شريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  4102ورقم قيد  75439مركز عام عن شحن و تفريغ و خدمات نقل و خدمات بحرية و خدمات
لوجيستية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ( فيما عدا
مدينه دهب و شرم الشيخ ال بعد الحصول على موافقه المحافظ المختص بذلك ) بجهة محافظة السويس 18
جمعيه منف الكيانون
 - 6محمد سمير سيد احمد و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 4202ورقم قيد  75463مركز عام عن توريدات عمومية ( دون توريد العماله و الكمبيوتر وخدمات
النترنت) بجهة محافظة السويس  101شارع البحرية بالملحة
 - 7منى جمال مسعد وشريكها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 4315ورقم قيد  75488مركز عام عن مطعم لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والباردة (دون
المشروبات الكحليه) بجهة محافظة السويس ارض المعارض اول طريق بورتوفيق
 - 8ورثه محمد البغدادي احمد محمد شركة رأس مالها  6,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 4317ورقم قيد  75489مركز عام عن بيع دواجن بجهة محافظة السويس العقار رقم  22حاره الفقي ش
شميس الوسطاني
 - 9ورثه زكى محمد زكى عبدالرازق شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  4324ورقم قيد  75490مركز عام عن تجارة اكسسوارات الموبيلت بجهة محافظة السويس 19
ش حمد ا من ش الجيش
 - 10حازم شعبان حسن و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 4368ورقم قيد  75492مركز عام عن غسيل جاف و سجاد بجهة محافظة السويس محلين 6و 7شارع
محمد حافظ بمحلت جيل اكتوبر الملحه
 - 11هويدا محمد حسن وشريكها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 4467ورقم قيد  75512مركز عام عن وريدات عموميه (دون توريد العماله وخدمات الكمبيوتر
والنترنت) وخدمات بحريه وملحه وعمل تصميمات للوحدات البحريه والكشف على المحركات و المعادن و
المولدات و اختبارات اللحمات التلفيه بانواعها وقياس سمك الحديد (فيما عدا مينه دهب وشرم الشيخ ال بعد
الحصول على موافقه المحافظ المختص بذلك ) بجهة محافظة السويس شقه رقم _ 4عقار رقم  5شارع عمر بن
عبدالعزيز كفر كامل

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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فروع الشركات
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جريدة السماء التجارية

 - 1شركه العربى للتجارة والصناعه( العربي) ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  4270ورقم
قيد  74989فرعى عن  1تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة التليفزيـون والير والفيديو والمسجــلت
والراديــو والمـرواح والشفطات والخلطــات والمحركــات الكـهربـائية والغسالت والثلجــات وأجهزة التكـــييـف
وغيرهــا من الجهزة الكهربــائية واللكترونيــة وكذلك قطـع الغيـار اللزمـة والتجـار فيها جملة ونصف جملة
وقطاعى 2 .تصنيع وتجميع وصيانة الساعات بكافــة أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا
جملة ونصف جملة وقطاعى  3تصنيع وتجميع وصيانة كافة أنواع ماكينـــات التــصوير والبروجيكـتـور
وأجهزة الفاكس والطابعــات ومستلزمتهـا والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى 4 .بيع وصيانة
مــاكيـنات حقن البلستيـك وكذلك قطـع الغيــار اللزمـة لها والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى5 .
تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة التليفونات السلكية واللسلكية وكذلك قطع الغيار اللزمـة لها والتـجار فيها جملة
ونصف جملة وقطــاعى 6 .تصنيع وتجميع وصيانة مبردات المياة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها وكذلك
قطع الغيــار اللزمـة لهــا والتـجار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى 7 .التجـار بالجملة والتجزئة فى جميع
اللت الموسيقية وتوابعها وكل مـاله أتصال بنوع هـذا النشــــاط التجارى وتحقيقـا لهذا الغرض يكون لهـا أن
تبـاشر تسجـيل السطونات وإذاعتـها وتنـظيم الحفلت والمسرحيات الموسيقية والغنائية بجميع أنواعها وأن تشترى
وتشتغل كافــة البـراءات والعلمــات التجــارية اللزمة لهــا وأن تباشـر جميع العمليات التجاريــة والصناعيـة
التـى لها أرتباط بغرضــها  8إنشاء سلسة من المحلت والمعارض لتسويق وتجارة منتجات الشركة وغيرها
جملة ونصف جملة بالضافة الى بيـع للمستهلك من السلع التـى تخدم البيت العصـرى الحديـث مثل الخـردوات
والدوات المدرسية ولعب الطفال والملبس الجـاهزة والقمشة والدوات الريـاضية والبطــاريـات الجافـة
والدوات المنزلية والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وتجارة وتوزيع المنتجات المحلية والخارجية  9 .إستيراد كل
مايـلزم لخدمة غرض الشركة والتصدير فى حدود القوانين المسموح بـها 10 .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجاريـة فى مصر أو فى الخارج 11 .منح التوكيلت للغير فى جمهوريــة مصر العربـية أو خارجهـا فى حدود
غرض الشـركة وفى حدود القوانين المسموح بها 12 .الشتراك فى المعـارض المحلية والدولية 13 .القيام
بأعمال الدعـاية والعلن بكــافة صورها المسموعة والمرئية والمكتوبة والمطبوعة بنفسها وعن طريق الغير
لنفسها وللغير 14 .القيام بكــافة أعمال الطباعة والتغليف لكافة المنتجات بكافة صورها ومراحلهـا 15 .إقامة
وتشغيل مصنع لنتاج الكرتون بمختلف المقاسات والحجام والنواع والطباعة عليها وطباعة بلطـات ألواح
الكرتون المضلع وصناديق الميكروفلوت وطباعتها بمختلف أنواع الطباعة 16 .التجار فى وسائل النقل
والموصلت البرية والبحرية بأنواعها المختلفة وقطع الغيار الخاصة بها  17 .التجار فى مواد ومعدات البناء
والتشييد وخاصة السمنت وحديد التسليح والحديد التجـارى والدوات الصحية الخشاب المواسيرالزهر
الزجـاج البويات الكيماويات الورق وقطع الغيار اللزمة لذلك 18 .التجار فى جميع الدوات المنزلية
بجميع أشكالها المحلية منهـا والمستورده 19 .اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات وما يلحق بها من معامل التحاليل
الطبية ومراكز الشعة التشخيصية والعلجية ومراكز الغسيل الكلوى ومراكز العلج الطبيعى والتأهيل والجهزة
التعويضية واقامة وحدات العناية بالرضع والمبتثرين وكافة التخصصات الطبية على ان يخصص نسبة  %10من
السرة التى يتم شغلها بالمستشفى بالمجان وبشرط الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط 20 .
تصنيع وتجميع وصيانة الجهزة الطبية بكافــة أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا جملة
ونصف جملة وقطاعى 21 .تصنيع المكونات والجزاء البلستيكية الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية.
 22تشغيل وتجميع وتشكيل المعادن الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية 23 .تقديم كافه الخدمات
اللوجيستيه من شحن وتفريغ السفن والعنابر من البضائع المختلفه علي الرصيف وكذلك الساحات والمخازن
والشحن الجوي ونقل البضائع وتداول الحاويات والنقل الدولي (إقامه محطات الخدمة وورش الصيانه) إقامه
المخازن والجراجات المختلفة  24 .اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع وإجراء
الختبارات المعملية حسب المواصفات المصرية والعالمية على جميع منتجات الجهزة المنزلية والكهربائية
واللكترونية للشركات الشقيقة وللغير  25 .اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها وتطويرها
والترويج لها وذلك للشركات الشقيقة وللغير 26 .إنشاء وإدارة وتسويق المجمعات التجارية (المولت) وتسويق
المحلت بها 27 .إقامة وتشغيل مركز إتصالت (كول سنتر) وتقديم الخدمة للشركة وللشركات الشقيقة وخدمة
رجال العمال 28 .صيانة (الجهزة الكهربائية والمنزلية الماسح الضوئى للباركود السماعات الهواتف
المحمولة الراوتر اللسلكى الحاسب اللى اليو اس بى البروجيكتور ماكينات التصوير أجهزة
الفاكسميلى)  29الستثمار العقارى وإقامة مشروعات السكان بجميع مستوياتها وتمليكها أو تأجيرها لحساب
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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الشركة وللغير 30 .اقامة وتشغيل وإدارة القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والنشطة المكملة أو المرتبطة بما
ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  31المقاولت العامة والمتكاملة وأعمال التركيبات الكهربية
والميكانيكية والكهروميكانيكية 32 .إدارة المشروعات  33التوريدات العمومية وتجارة مواد البناء اللزمة
لعمال المقاولت وكل ما يلزم لعمال التشطيب والعمال التكميلية والتخصصية بجميع أنواعها .ويجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوالخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة جوهر القائد,موقع ممارسة
النشاط فى جميع انحاء ج0م0ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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 - 2شركه العربى للتجارة والصناعه( العربي) ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  4270ورقم
قيد  74989فرعى عن  1تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة التليفزيـون والير والفيديو والمسجــلت
والراديــو والمـرواح والشفطات والخلطــات والمحركــات الكـهربـائية والغسالت والثلجــات وأجهزة التكـــييـف
وغيرهــا من الجهزة الكهربــائية واللكترونيــة وكذلك قطـع الغيـار اللزمـة والتجـار فيها جملة ونصف جملة
وقطاعى 2 .تصنيع وتجميع وصيانة الساعات بكافــة أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا
جملة ونصف جملة وقطاعى  3تصنيع وتجميع وصيانة كافة أنواع ماكينـــات التــصوير والبروجيكـتـور
وأجهزة الفاكس والطابعــات ومستلزمتهـا والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى 4 .بيع وصيانة
مــاكيـنات حقن البلستيـك وكذلك قطـع الغيــار اللزمـة لها والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى5 .
تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة التليفونات السلكية واللسلكية وكذلك قطع الغيار اللزمـة لها والتـجار فيها جملة
ونصف جملة وقطــاعى 6 .تصنيع وتجميع وصيانة مبردات المياة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها وكذلك
قطع الغيــار اللزمـة لهــا والتـجار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى 7 .التجـار بالجملة والتجزئة فى جميع
اللت الموسيقية وتوابعها وكل مـاله أتصال بنوع هـذا النشــــاط التجارى وتحقيقـا لهذا الغرض يكون لهـا أن
تبـاشر تسجـيل السطونات وإذاعتـها وتنـظيم الحفلت والمسرحيات الموسيقية والغنائية بجميع أنواعها وأن تشترى
وتشتغل كافــة البـراءات والعلمــات التجــارية اللزمة لهــا وأن تباشـر جميع العمليات التجاريــة والصناعيـة
التـى لها أرتباط بغرضــها  8إنشاء سلسة من المحلت والمعارض لتسويق وتجارة منتجات الشركة وغيرها
جملة ونصف جملة بالضافة الى بيـع للمستهلك من السلع التـى تخدم البيت العصـرى الحديـث مثل الخـردوات
والدوات المدرسية ولعب الطفال والملبس الجـاهزة والقمشة والدوات الريـاضية والبطــاريـات الجافـة
والدوات المنزلية والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وتجارة وتوزيع المنتجات المحلية والخارجية  9 .إستيراد كل
مايـلزم لخدمة غرض الشركة والتصدير فى حدود القوانين المسموح بـها 10 .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجاريـة فى مصر أو فى الخارج 11 .منح التوكيلت للغير فى جمهوريــة مصر العربـية أو خارجهـا فى حدود
غرض الشـركة وفى حدود القوانين المسموح بها 12 .الشتراك فى المعـارض المحلية والدولية 13 .القيام
بأعمال الدعـاية والعلن بكــافة صورها المسموعة والمرئية والمكتوبة والمطبوعة بنفسها وعن طريق الغير
لنفسها وللغير 14 .القيام بكــافة أعمال الطباعة والتغليف لكافة المنتجات بكافة صورها ومراحلهـا 15 .إقامة
وتشغيل مصنع لنتاج الكرتون بمختلف المقاسات والحجام والنواع والطباعة عليها وطباعة بلطـات ألواح
الكرتون المضلع وصناديق الميكروفلوت وطباعتها بمختلف أنواع الطباعة 16 .التجار فى وسائل النقل
والموصلت البرية والبحرية بأنواعها المختلفة وقطع الغيار الخاصة بها  17 .التجار فى مواد ومعدات البناء
والتشييد وخاصة السمنت وحديد التسليح والحديد التجـارى والدوات الصحية الخشاب المواسيرالزهر
الزجـاج البويات الكيماويات الورق وقطع الغيار اللزمة لذلك 18 .التجار فى جميع الدوات المنزلية
بجميع أشكالها المحلية منهـا والمستورده 19 .اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات وما يلحق بها من معامل التحاليل
الطبية ومراكز الشعة التشخيصية والعلجية ومراكز الغسيل الكلوى ومراكز العلج الطبيعى والتأهيل والجهزة
التعويضية واقامة وحدات العناية بالرضع والمبتثرين وكافة التخصصات الطبية على ان يخصص نسبة  %10من
السرة التى يتم شغلها بالمستشفى بالمجان وبشرط الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط 20 .
تصنيع وتجميع وصيانة الجهزة الطبية بكافــة أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا جملة
ونصف جملة وقطاعى 21 .تصنيع المكونات والجزاء البلستيكية الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية.
 22تشغيل وتجميع وتشكيل المعادن الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية 23 .تقديم كافه الخدمات
اللوجيستيه من شحن وتفريغ السفن والعنابر من البضائع المختلفه علي الرصيف وكذلك الساحات والمخازن
والشحن الجوي ونقل البضائع وتداول الحاويات والنقل الدولي (إقامه محطات الخدمة وورش الصيانه) إقامه
المخازن والجراجات المختلفة  24 .اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع وإجراء
الختبارات المعملية حسب المواصفات المصرية والعالمية على جميع منتجات الجهزة المنزلية والكهربائية
واللكترونية للشركات الشقيقة وللغير  25 .اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها وتطويرها
والترويج لها وذلك للشركات الشقيقة وللغير 26 .إنشاء وإدارة وتسويق المجمعات التجارية (المولت) وتسويق
المحلت بها 27 .إقامة وتشغيل مركز إتصالت (كول سنتر) وتقديم الخدمة للشركة وللشركات الشقيقة وخدمة
رجال العمال 28 .صيانة (الجهزة الكهربائية والمنزلية الماسح الضوئى للباركود السماعات الهواتف
المحمولة الراوتر اللسلكى الحاسب اللى اليو اس بى البروجيكتور ماكينات التصوير أجهزة
الفاكسميلى)  29الستثمار العقارى وإقامة مشروعات السكان بجميع مستوياتها وتمليكها أو تأجيرها لحساب
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الشركة وللغير 30 .اقامة وتشغيل وإدارة القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والنشطة المكملة أو المرتبطة بما
ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  31المقاولت العامة والمتكاملة وأعمال التركيبات الكهربية
والميكانيكية والكهروميكانيكية 32 .إدارة المشروعات  33التوريدات العمومية وتجارة مواد البناء اللزمة
لعمال المقاولت وكل ما يلزم لعمال التشطيب والعمال التكميلية والتخصصية بجميع أنواعها .ويجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوالخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  .بجهة محافظة السويس افتتاح فرع جديد للشركة
الكائن في  /محل رقم  B 32-17و الكائن بالمركز التجارى بورتو السخنة  -ميجا مول
 - 3مختار محمد حفنى على و شريكه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  4372ورقم قيد 67476
فرعى عن مقاولت عموميه وتوريدات عمومي(دون توريد العمالة و الكمبيوتر و خدمات النترنت) بجهة
محافظة السويس شقة  7بالدور الثانى بالعماره رقم  30مدينة النور
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محو  -شطب
 - 1ريمون رضا ابراهيم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  58413قيد فى  2013-03-20برقم ايداع 1113
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 2سمير شحاته ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31515قيد فى  1997-06-12برقم ايداع  1465وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب للوفاه
 - 3على السيد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  54577قيد فى  2010-10-24برقم ايداع  4261وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 4نوار محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58947قيد فى  2013-09-18برقم ايداع 2867
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 5اشرف الفى فرج منتياس تاجر فرد سبق قيده برقم  66032قيد فى  2017-07-12برقم ايداع 3531
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 6حماده فرج مسعد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  69323قيد فى  2019-04-01برقم ايداع  1968وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 7فتحيه احمد حسب عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  27831قيد فى  1994-02-20برقم ايداع  497وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 8علي ابراهيم عطيه فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  59184قيد فى  2013-11-21برقم ايداع 3631
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 9يوسف محمد ابوبكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59287قيد فى  2013-12-12برقم ايداع 3975
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 10محمد سنهابى عويس معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  62580قيد فى  2015-09-02برقم ايداع
 4188وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 11حماده امام احمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  63219قيد فى  2015-12-27برقم ايداع  6300وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 12السيد عبدالحميد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64610قيد فى  2016-10-16برقم ايداع 4582
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 13علياء احمد مصطفى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  71628قيد فى  2020-08-04برقم ايداع
 2793وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 14عصام محمد سعد الدين عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71699قيد فى  2020-08-17برقم ايداع
 3049وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 15عزة حسن عبدالهادى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  72544قيد فى  2020-12-14برقم ايداع
 7146وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 16مصطفي سيد احمد محمد البحيري تاجر فرد سبق قيده برقم  73908قيد فى  2021-08-30برقم ايداع
 5145وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 17ماجد فتحي مسداري جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  38993قيد فى  2002-06-10برقم ايداع
 1778وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 18مسعد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45078قيد فى  2006-01-08برقم ايداع 134
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 19مجدى موريس شنوده سرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  51783قيد فى  2009-04-12برقم ايداع
 1763وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب للوفاة
 - 20احمد منصور فتحى عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66486قيد فى  2017-10-19برقم ايداع
 5439وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 21وفاء سنوسى عسيرى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  70321قيد فى  2019-10-27برقم ايداع
 5730وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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 - 22محمد عبد العظيم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74302قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 7045وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 23محمد مصطفي عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  40846قيد فى  2003-08-30برقم ايداع 2742
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب للوفاه
 - 24سامر ادوار اسكندر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  53124قيد فى  2010-01-05برقم ايداع  61وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 25محمد ممدوح حسين صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  57645قيد فى  2012-10-24برقم ايداع 3829
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عن الفرع
 - 26صلح عبدالباقى على النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  62025قيد فى  2015-05-11برقم ايداع
 2386وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 27حمده سيد سليمان فريج تاجر فرد سبق قيده برقم  75295قيد فى  2022-05-19برقم ايداع 3401
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 28امال عيسى عبده موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  35901قيد فى  2000-03-28برقم ايداع  947وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزالها التجارة
 - 29بسام حسن سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38853قيد فى  2002-05-08برقم ايداع  1405وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 30محمد زكى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  52607قيد فى  2015-08-25برقم ايداع 4051
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 31غريب محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54431قيد فى  2010-09-22برقم ايداع 3805
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب للوفاه
 - 32فاطمه محمد الدمرداش احمد عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  70875قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
 856وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 33احمد محمود عبدالقادر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  71428قيد فى  2020-06-24برقم ايداع
 2814وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 34محمود عبدالباسط احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24222قيد فى  1990-11-28برقم ايداع 2760
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 35محمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53263قيد فى  2017-10-08برقم ايداع 5120
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 36محمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53263قيد فى  2017-10-08برقم ايداع 5122
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 37محمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53263قيد فى  2010-02-01برقم ايداع  467وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 38محمود حسن محمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  49525قيد فى  2008-02-03برقم ايداع 396
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 39طه سيد ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  63369قيد فى  2021-06-28برقم ايداع  4064وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 40سيد عبد الرحمن مصطفي مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  68609قيد فى  2018-12-04برقم ايداع
 6841وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 41احمد عبدالرحيم احمد يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  69527قيد فى  2021-06-10برقم ايداع
 3613وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 42محمود السيد محمود عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  18029قيد فى  1985-12-15برقم ايداع
 2020وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لوفاة التاجر
 - 43سمير ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25230قيد فى  1991-10-15برقم ايداع 2375
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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 - 44كريم السيد الدسوقي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73584قيد فى  2021-06-20برقم ايداع 3849
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب للعتزال التجاره
 - 45محمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27865قيد فى  1994-03-01برقم ايداع  590وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 46اسامه ظريف محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  36156قيد فى  2000-05-28برقم ايداع 1581
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 47نجلء مصطفى محجوب على تاجر فرد سبق قيده برقم  47041قيد فى  2006-11-02برقم ايداع
 5333وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 48مرفت عادل فكرى دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  52383قيد فى  2009-08-04برقم ايداع 3452
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 49هبه محمد عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65488قيد فى  2017-03-14برقم ايداع 1505
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 50جيهان سليم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74362قيد فى  2021-11-16برقم ايداع 7270
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 51امل سيد عبد المجيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61419قيد فى  2022-04-20برقم ايداع
 2909وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 52امل سيد عبدالمجيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61419قيد فى  2015-01-21برقم ايداع
 341وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 53عبدالحكيم غريب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67939قيد فى  2018-08-08برقم ايداع
 4348وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 54احمد محمد مصطفى كمال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68315قيد فى  2018-10-21برقم ايداع
 5749وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 55ماجده قياتي عبد الرحيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  70704قيد فى  2020-01-02برقم ايداع 72
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 56السيد محمد عبدالجليل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73492قيد فى  2021-06-02برقم ايداع
 3401وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 57هشام شعبان محمود عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  75442قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 4109وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 58عبداللطيف عبيد عبداللطيف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  62744قيد فى  2015-10-05برقم ايداع
 4687وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 59رضوى محمود محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  73341قيد فى  2021-04-25برقم ايداع
 2839وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 60رضوي محمود محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  73341قيد فى  2021-04-26برقم ايداع
 2861وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 61خالد عبدالحميد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40159قيد فى  2003-03-25برقم ايداع 889
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 62سعيد عبدالقادر عطيه حمايه تاجر فرد سبق قيده برقم  47740قيد فى  2007-02-27برقم ايداع 796
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 63احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63702قيد فى  2016-03-17برقم ايداع 1482
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 64احمد حسين علي محمد رشيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74951قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 1407وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 65احمد جمعه حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  24479قيد فى  1991-01-30برقم ايداع  259وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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 - 66محمد البغدادى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29128قيد فى  1995-09-11برقم ايداع  1840وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب للوفاه
 - 67احمد منصور محفوظ حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  63541قيد فى  2016-02-21برقم ايداع 942
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 68منى عطيه مصليحى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  32149قيد فى  1997-11-12برقم ايداع 2960
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 69جملت السيد رضوان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55033قيد فى  2011-01-24برقم ايداع 442
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 70على حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127قيد فى  2014-03-20برقم ايداع 1088
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 71على حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127قيد فى  2016-05-10برقم ايداع 2441
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 72علي حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127قيد فى  2013-11-12برقم ايداع 3474
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب للوفاة
 - 73عبد الرحمن احمد محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  64424قيد فى  2021-09-09برقم
ايداع  5416وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 74شيماء محمد ابو زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70280قيد فى  2019-10-16برقم ايداع 5364
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 75عاطف شعبان عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42963قيد فى  2004-12-06برقم ايداع
 4319وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 76محمود عطيه اسماعيل السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51076قيد فى  2008-12-15برقم ايداع
 4730وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 77مني ابراهيم السيد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  44576قيد فى  2005-10-10برقم ايداع 3782
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 78عزيزة عبده عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  66609قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 5893
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 79عزيزه عبده عباس علي تاجر فرد سبق قيده برقم  66609قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3992
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 80مصطفى على احمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  72571قيد فى  2020-12-17برقم ايداع
 7254وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 81عبدا احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  43158قيد فى  2005-01-05برقم ايداع  98وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 82احمد عبدالشكور محمود كريصى تاجر فرد سبق قيده برقم  54850قيد فى  2010-12-26برقم ايداع
 5270وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 83عمرو السيد عبدالعظيم عبدالمعبود بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58111قيد فى  2013-01-13برقم
ايداع  135وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 84محمد عبد المنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 2428وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 85ايمان محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66731قيد فى  2017-12-03برقم ايداع  6364وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
 - 86حسام حسن سعيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  69672قيد فى  2019-06-18برقم ايداع
 3216وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 87ماجده عبده اسماعيل عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  36353قيد فى  2000-07-16برقم ايداع
 2090وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
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 - 88ابراهيم محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63957قيد فى  2016-05-08برقم ايداع 2373
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
 - 89وفاء كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68260قيد فى  2018-10-11برقم ايداع  5556وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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رأس المال
 - 1عبدا على محمود على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  72422قيد فى  2020-11-25برقم ايداع
 6352فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2مهندس فرج انور محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  20302قيد فى  1987-10-04برقم ايداع
 1947فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 3رجب جمعه عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  39333قيد فى  2002-09-02برقم ايداع  2568فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 4سعاده عبدالمطلب حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40459قيد فى  2003-06-08برقم ايداع
 1653فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5محمود علي عبدالرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  65105قيد فى  2017-01-02برقم ايداع 25
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 6محمود عباس كامل على تاجر فرد سبق قيده برقم  73443قيد فى  2021-05-26برقم ايداع  3214فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7احمد بخيت خليفه عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  49910قيد فى  2008-04-08برقم ايداع 1515
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8احمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  75123قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 2407فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9عاطف احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49420قيد فى  2008-01-14برقم ايداع  135فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10عصمت برهوم خليل بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  58908قيد فى  2013-09-02برقم ايداع 2914
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 11اللفى للتوريدات وادوات الصيد تاجر فرد سبق قيده برقم  64344قيد فى  2016-08-09برقم ايداع
 3652فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 12نجوى مصطفى السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  75121قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 2400فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 13هيام احمد صالح منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  75122قيد فى  2022-03-27برقم ايداع 2402
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 14حازم عبده محمد محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  53210قيد فى  2010-01-21برقم ايداع
 316فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 15احمد صلح الدين محمود علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  75313قيد فى  2022-05-23برقم
ايداع  3520فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16محمد صلح عبدالنبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54763قيد فى  2010-12-09برقم ايداع
 4963فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 17شريف عبدالرؤف شحات محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48862قيد فى  2007-09-16برقم ايداع
 3746فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 18احمد كامل محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  53213قيد فى  2010-01-21برقم ايداع 320
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 19عبدالرحمن عيد محمود فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  59429قيد فى  2014-01-15برقم ايداع
 148فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20انور صديق بيومى عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  60598قيد فى  2014-09-03برقم ايداع
 3461فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 21علء الدين يسرى خليل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63524قيد فى  2016-02-17برقم ايداع
 873فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22اسامه عبدالغفار عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70983قيد فى  2020-02-16برقم ايداع
 1215فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 23ميخائيل نصحي بشاره جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  47289قيد فى  2006-12-12برقم ايداع
 5947فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24ايمن عبده محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  66098قيد فى  2017-07-04برقم ايداع  3811فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25سمير كمال عطيه عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  68741قيد فى  2018-12-25برقم ايداع 7352
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26اشرف محمد عبدالوهاب عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71719قيد فى  2020-08-19برقم ايداع
 3930فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 27حسن ماهر عامر على تاجر فرد سبق قيده برقم  71868قيد فى  2020-09-07برقم ايداع  4361فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28ابراهيم شحات حسن عوده تاجر فرد سبق قيده برقم  29525قيد فى  1996-02-13برقم ايداع 337
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29احمد كامل محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  53213قيد فى  2010-01-21برقم ايداع 320
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30سويلم شاهين لتوريد مستلزمات المحاجر تاجر فرد سبق قيده برقم  72748قيد فى  2021-01-14برقم
ايداع  272فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31بسمه عبدالعزيز صابر رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم  73057قيد فى  2021-03-04برقم ايداع
 1590فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 32حمدى حسين ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  54525قيد فى  2010-10-11برقم ايداع
 4078فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000.000
 - 33مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66475قيد فى  2017-10-17برقم ايداع
 5369فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34السيد عبدالحميد مصطفى دريس تاجر فرد سبق قيده برقم  58531قيد فى  2013-04-14برقم ايداع
 1487فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 35تامر ابراهيم ابو مسلم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  64155قيد فى  2016-06-20برقم ايداع
 3045فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36محمد الغريب محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  69051قيد فى  2019-02-18برقم ايداع
 991فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 37محمد عبد الحميد ابو الحمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75139قيد فى  2022-03-31برقم ايداع
 2540فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 38علي كمال للمقاولت و التوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  75460قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  4186فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 39احمد محمود محمود عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  54414قيد فى  2015-11-18برقم ايداع
 5597فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 40وليد رزق المتولى عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  59458قيد فى  2014-01-22برقم ايداع 244
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 41مسعد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  75468قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4223
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 42احمد سيد محمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  46359قيد فى  2006-06-26برقم ايداع 3654
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 43جرجس عياد فارس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  60776قيد فى  2020-10-01برقم ايداع
 5101فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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 - 44مسعد سمير صدقى اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  67029قيد فى  2018-01-30برقم ايداع 616
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45حسانى محمد ابوزيد محارب تاجر فرد سبق قيده برقم  69772قيد فى  2019-07-07برقم ايداع
 3562فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 46طارق عطيه ابراهيم حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  47680قيد فى  2007-02-15برقم ايداع 638
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 47يوسف غريب عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55261قيد فى  2011-04-06برقم ايداع 1164
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48كريم رشاد موسى بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72198قيد فى  2020-10-19برقم ايداع
 5511فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49محمود عبدالناصر محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  47195قيد فى  2006-11-28برقم ايداع
 5729فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 50احمد اسامه عبد الراضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73328قيد فى  2021-04-21برقم ايداع
 2786فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 51مصطفي جمال عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75417قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4034فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 52احمد عبد المحسن عبد الهادي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  58920قيد فى  2013-09-05برقم
ايداع  2741فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 53احمد محمد عبدالحفيظ عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  60330قيد فى  2014-07-08برقم ايداع
 2695فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 54اسماء محمد السعيد محمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  66681قيد فى  2017-11-22برقم ايداع 6189
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 55نيرمين نصرى صبحى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  71545قيد فى  2020-07-16برقم ايداع
 2469فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 56امانى محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56739قيد فى  2012-03-11برقم ايداع 997
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 57بول رضا ابراهيم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  71324قيد فى  2020-05-20برقم ايداع 2361
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000

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

Page 29 of 57

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1الحسين جاد الرب عبدالمجيد طلب تاجر فرد سبق قيده برقم  71003قيد فى  2020-02-17برقم ايداع
 1271وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الشقة رقم  1بالعقار رقم 56
شارع ابو الحسن كفر احمد عبده القديم المؤجر  /احمد عبد البارى عبد ا
 - 2عل محمد علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  73984قيد فى  2021-09-12برقم ايداع  5451وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شارع مظلوم من شارع احمد عرابى تابع
جمعيه ابناء مركز قوص الربعين
 - 3سيد سامى عبد الواحد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  60818قيد فى  2014-10-15برقم ايداع
 4072وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محلت ارقام 17 / 16 / 15
مفتوحين على بعض بشارع محمد حافظ تابع جمعيه التدريب المهنى
 - 4محمد على محمد على العصرة تاجر فرد سبق قيده برقم  63399قيد فى  2016-02-01برقم ايداع
 488وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  27ش عرابى وسط البلد  -الزبكيه
 - 5ايه احمد بخيت علي تاجر فرد سبق قيده برقم  70663قيد فى  2019-12-25برقم ايداع  6987وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  2شارع نبيل الشرقاوي
بالهاويس المؤجر /علي محمد السيد
 - 6اسلم كامل حسين عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58450قيد فى  2013-03-27برقم ايداع
 1223وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالدور الرضى بالعقار رقم
 2شارع المؤمنين الزراير الربعين المؤجر  /كامل حسين عبد المجيد
 - 7احمد اسامه السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  67255قيد فى  2018-03-08برقم ايداع 1564
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  1بالعقار رقم  4شارع عمر
بن عبد عبد العزيز المؤجر /علء الدين سيد خليل
 - 8منى احمد عبدالموجود فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  73979قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 5434وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس  86شارع احمد عرابي المؤجر/
تماضر سعد الدين محمد
 - 9محمد انور محمد وهيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74172قيد فى  2021-10-11برقم ايداع
 6129وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شقة رقم  22بالعقار رقم 8
شارع الجيش بورتوفيق المؤجر /نجيه عادل ابراهيم
 - 10محمد حسن احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  56570قيد فى  2012-02-07برقم ايداع 524
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  9ب حوض 87
بالسلم  1فيصل المؤجر  /السيد البدوى محمد
 - 11محمد ممدوح حسين صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  57645قيد فى  2012-09-25برقم ايداع
 3393وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  2اميجو 2
المؤجر /اجونه شفيق عزب
 - 12رضا سعد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62899قيد فى  2015-11-03برقم ايداع 5218
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس قطعه رقم  26سوق الخرده طريق
السماعليه فيصل السويس
 - 13محمد عبد العزيز عكاشه عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  74534قيد فى  2021-12-09برقم
ايداع  7885وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم 6
شارع صلح خيري كفر حوده المؤجر /مصطفى محمد مصطفى
 - 14احمد علء احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48387قيد فى  2007-06-10برقم ايداع 2457
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بامتداد شارع زيدان من شارع
النيل الزراير الربعين المؤجر  /والده
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 - 15محمد زكى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  52607قيد فى  2009-10-04برقم ايداع 4097
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن بالعنوان  11 /شارع
ماهر ملك مصطفى طه اسماعيل
 - 16عزيزة عبده عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  66609قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 5893
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل حوض  39قطعه رقم  19شارع
دمشق السلم  1فيصل المؤجر /شاميه رفاعى حافظ
 - 17احمد محمود عبدالقادر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  71428قيد فى  2020-06-24برقم ايداع
 2814وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن بالعقار رقم 4
شارع خيرى الجوهرى كفراحمد عبده القديم المؤجر /حسن امين احمد
 - 18محمد فرج السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74516قيد فى  2021-12-08برقم ايداع 7846
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شقه بالدور الثانى بالعقار رقم 25شارع
ماهر كفر عقده المؤجر/محمود احمد السيد
 - 19رشا جبريل فرغلي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  74583قيد فى  2021-12-20برقم ايداع 8119
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  9كفر عقده الربعين
المؤجر  /عادل ابراهيم على
 - 20وائل حسن السيد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63386قيد فى  2016-01-28برقم ايداع
 347وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محلين ارقام  9 / 8مفتوحيين على
بعض ببرج نماء  4حى السحاب فيصل المؤجر  /محمد زمزمى صالح
 - 21هاني فكري عليوه صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  71457قيد فى  2020-06-30برقم ايداع 2900
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  1بالعقار رقم  9حارة بنك
مصر متفرع من شارع الشهيد فريق اول عبد المنعم رياض السويس المؤجر  /كمال محمد على
 - 22محمود حنفي جمال عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  72763قيد فى  2021-01-19برقم ايداع
 376وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  2بالعقار رقم 324
شارع الجيش السويس المؤجر  /عبدالحميد عبدالحميد علي
 - 23عمرو طاهر ابراهيم بطه تاجر فرد سبق قيده برقم  43764قيد فى  2005-05-08برقم ايداع 1795
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس مكتب رقم  1بالدور الرضي بالعقار
رقم  46شارع جوهر القائد بورتوفيق المؤجر /ورثة طاهر ابراهيم
 - 24ميخائيل نصحي بشاره جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  47289قيد فى  2006-12-12برقم ايداع
 5947وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم 1و 2مفتوحين على
بعض بالعقار رقم  3ش المدينة المنورة المؤجر /عمر على عبد السلم محمود
 - 25محمود حسن محمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  49525قيد فى  2008-02-03برقم ايداع 396
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل 24/23
ابراج المريكيه مجمع هنيده السادس من اكتوبر
 - 26طه سيد ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  63369قيد فى  2016-01-26برقم ايداع  391وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان  /محل
بالعقار رقم 28الدور الرضي شارع المدارس تقسيم الغربي المؤجر /سيد عنان محمد حسن
 - 27عبدة سيد عبده سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67860قيد فى  2018-07-24برقم ايداع 4026
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  9بالعقار رقم  31تقسيم
المغربى الزراير الربعين المؤجر  /محمد سعد احمد
 - 28ميرا عبدالغنى محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  68136قيد فى  2018-09-20برقم
ايداع  4806وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  6ببرج
العزيزية عقار رقم  37ش المدينة الرياضية الملحه الجديدة السويس المؤجر  /فاطمه اسماعيل ابراهيم
 - 29احمد عبدالرحيم احمد يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  69527قيد فى  2019-05-09برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  30أ حوض
 89السلم  1فيصل المؤجر  /عصام عبد العزيز عبده
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 - 30احمد عبدالرحيم احمد يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  69527قيد فى  2019-05-09برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  /محل رقم  1بمدينه السلم  1قطعه /41أ حوض 90المؤجر /زينب محمد سليم
 - 31ايمن ابراهيم محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  74140قيد فى  2021-10-05برقم ايداع 6027
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس العقار رقم 454قريه اللبان الجديدة
المؤجر/محمدعبدالعزيز سيد
 - 32حب اللة حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36999قيد فى  2001-01-13برقم ايداع  121وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  83المثلث تابع لجمعيه تنميه
المجتمع الربعين السويس ملك الطالب
 - 33عمرو عبدالغنى زكى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  70523قيد فى  2019-12-05برقم ايداع
 6580وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  1بالدور الرضى
بالعقار رقم  12شارع ابو خالد كفر حوده الربعين المؤجر  /احمد حسين عبد العال
 - 34اشرف محمد عبدالوهاب عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71719قيد فى  2020-08-19برقم
ايداع  3930وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  19ببرج
النصر عقار رقم  337شارع  23يوليو السويس المؤجر  /ايمن محمود حامد
 - 35محمد مجدى محمد هاشم عبدالعزيز خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  55292قيد فى 2011-04-12
برقم ايداع  1254وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالدور الثانى
رقم  205مول اليوساب مدينه النور المؤجر  /ناجى فؤاد يوسف
 - 36سامى صموئيل يوسف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  60663قيد فى  2014-09-15برقم ايداع
 3636وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس  2محل مفتوحين على بعض
بالعقار رقم  86اخر شارع الباسل ارض البلبوشى الربعين المؤجر  /وليد خلف عبد التواب
 - 37عبد ا محمد حسين حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  68636قيد فى  2018-12-10برقم ايداع
 6967وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  2حوض 156
بجوار المركز الطبي السلم  2عتاقه السويس المؤجر  /كمال حسين حنفي
 - 38محمود حنفي جمال عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  72763قيد فى  2021-01-19برقم ايداع
 376وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  24شارع بنك مصر
المؤجر  /احمد عبد ا ابراهيم
 - 39عاطف احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49420قيد فى  2008-01-14برقم ايداع 135
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  298شارع المام
مسلم السلم  1المؤجر  /سامح ناجى عدلى
 - 40عمرو ابراهيم سويلم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  56155قيد فى  2011-11-03برقم ايداع
 3852وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محليين مفتوحين على بعض رقم
 1.2حوض رقم  1270قطعة رقم  236السلم  1المؤجر /سوسن عبد الرحمن اسماعيل
 - 41نصر جمعه نبوى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  58466قيد فى  2013-04-01برقم ايداع 1289
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  2بالعقار رقم  2شارع الشهيد
جواد حسنى السلم  2المؤجر /سمير حمدان احمد
 - 42محمد رمضان على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54970قيد فى  2011-01-13برقم ايداع 259
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  1بالدور الرضى بالعقار
رقم 17تقسيم المحروسه المؤجر/علء الدين سيد خليل
 - 43امانى محمود ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62868قيد فى  2015-10-29برقم ايداع
 5091وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم 55ب شارع
اليمان 1المؤجر/فتحى احمد مصطفى
 - 44منال اسماعيل محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  62930قيد فى  2015-11-08برقم ايداع
 5329وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  3بمدينه 24
اكتوبر شارع الفاتح المؤجر  /غريب محمد على
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 45فرج مصطفى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61177قيد فى  2014-12-08برقم ايداع 5149
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم 237شارع الغوري
الربعين السويس المؤجر/ابراهيم صبحي ابراهيم
 - 46سعيد عبدالقادر عطية حماية تاجر فرد سبق قيده برقم  69702قيد فى  2019-06-20برقم ايداع
 3303وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  24شارع
شميس الوسطانى حاره الجندى المؤجر  /الفت عبد القادر عطية
 - 47احمد سيد محمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  46359قيد فى  2006-06-26برقم ايداع
 3654وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  13شارع
مبروك من السادات المؤجر /احمد رجب على
 - 48محمد السيد محمد هلهول تاجر فرد سبق قيده برقم  53230قيد فى  2010-01-24برقم ايداع 360
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  5بالعقار رقم  6شارع عبد
الحكيم يوسف كفر احمد عبده الجديد المؤجر  /محمد رجب خليفه
 - 49محمد السيد محمد هلهول تاجر فرد سبق قيده برقم  53230قيد فى  2010-01-24برقم ايداع 360
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  59حوض اليهوديه
بشارع ناصر المؤجر  /جلل عبد الستار محمود
 - 50عبدالرحمن احمد محمد احمديوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  64424قيد فى  2016-08-28برقم ايداع
 3624وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنون  /العقار رقم  32شارع المحروسه الملحه الجديده المؤجر /محمد احمد محمد
 - 51عربى شوقى عبدالصادق حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  66958قيد فى  2018-01-16برقم ايداع
 347وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بشارع سوق الفردوس
المؤجر  /عوض ابراهيم عوض
 - 52جرجس اسحق جوده بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  68825قيد فى  2019-01-13برقم ايداع
 223وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالقطعة رقم  14ب حوض
 71شارع الجمعيه التعاونية للبترول السلم  1المؤجر /اسحاق جوده بطرس
 - 53ايهاب عبد الشافى عبد النبى عبد الشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  72557قيد فى  2020-12-16برقم
ايداع  7195وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم 93
شارع المدينه المنوره المؤجر  /والده
 - 54عبده عبد الرحمن احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  38793قيد فى  2002-04-23برقم ايداع
 1277وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالعقار رقم  77شارع النيل
المؤجر  /ابراهيم محمود عمران
 - 55محمد عبدالمنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2014-03-05برقم ايداع
 953وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  1بالعقار رقم  1بمنشية
الفرز المؤجر /ورثة عبد الكريم عبد ا محمد
 - 56محمد عبدالمنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2014-03-05برقم ايداع
 953وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس  14شارع الشراف من احمد
عرابي
 - 57محمد عبد المنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 2428وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس  14شارع الشراف من احمد
عرابي
 - 58مصطفى المنتصر بامر ا مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62112قيد فى 2015-05-21
برقم ايداع  2588وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل  /محل رقم
 6الكائن علي شارعي الخياط و راشد زرب السويس ملك الطالب
 - 59رشا عاطف زكريا فالح تاجر فرد سبق قيده برقم  65640قيد فى  2019-01-06برقم ايداع 112
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  2بالعقار رقم  13شارع احمد
شوقى و سعد زغلول المؤجر  /محمد سيد خليل
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 - 60محمد سعد سعد سعد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  73802قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 4749وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس مكتب بالعقار رقم  13بجوار
مسجد عمرو بن الخطاب تل القلزم المؤجر /محمد اشرف فاروق
 - 61يوسف غريب عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55261قيد فى  2011-04-06برقم ايداع
 1164وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم 23بالمحطه القليميه
بجوار سور الجامعه المؤجر/راندا محمد غريب
 - 62عزيزه عبده عباس علي تاجر فرد سبق قيده برقم  66609قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3992
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل حوض  39قطعه رقم  19شارع
دمشق السلم  1المؤجر /شاميه رفاعي حافظ
 - 63جميله جابر على ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  66796قيد فى  2017-12-17برقم ايداع 6703
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس كشك خشبى بجوار عماره  10الصباح
حى الجمهورية
 - 64اسلم احمد صلح الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73346قيد فى  2021-04-25برقم ايداع
 2865وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بالقطعه  98أ حوض 119
شارع عباد الرحمن السلم  2المؤجر /محمود فتحى محمود
 - 65ياسر ابراهيم محمود سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  74400قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 7399وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل ببرج النجمه  1شارع
عبدالراضي الرافعى بالسحاب فيصل السويس المؤجر  /ياسر السيد العربى
 - 66محمد عبدالمنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2014-03-05برقم ايداع
 953وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء رئيسي اخر الكائن بالعنوان /
 14شارع الشراف من احمد عرابي
 - 67مصطفى محمد عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  28865قيد فى  1995-05-17برقم ايداع 989
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل بشارع المزلقان المؤجر  /جابر
حسن غريب
 - 68احمد محمد محمد عبدالمبدى تاجر فرد سبق قيده برقم  61392قيد فى  2015-01-18برقم ايداع
 263وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  2بالعقار رقم  75شارع
ماهر المؤجر  /والده
 - 69امير محمد مرسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  68265قيد فى  2018-10-14برقم ايداع 5576
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم 1قريه اميجو 2المؤجر/شرين
وجيه عدلى
 - 70مدحت عياد تامر نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  50525قيد فى  2008-07-29برقم ايداع
 3087وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم  3شارع الطابيه
الربعين المؤجر  /محمد على محمد سويلم
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النشاط
1515

 - 1احمد بخيت خليفه عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  49910قيد فى  2008-04-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /توكيلت تجارية
 - 2وفاء قطب ابراهيم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  62482قيد فى  2015-08-13برقم ايداع 3849وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف  /توريد عماله بالداخل
 - 3محمد ناصر محمد عبد الراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  75178قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
2712وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافه/اعمال التشطيبات والترميمات والتصدير(فيما
عدا المجموعه  19والفقره 36من المجموعه)6
 - 4مهندس فرج انور محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  20302قيد فى  1987-10-04برقم ايداع
1947وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه /توريد مواد غذائيه
 - 5احمد محمود جازولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54195قيد فى  2010-07-25برقم ايداع 3139
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه /اداره و تاجير الشواطئ و اللعاب المائيه و
المطاعم و الكافيهات
 - 6عزت عطيه مرسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65744قيد فى  2017-05-07برقم ايداع 2512وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/تجارة المفروشات
 - 7محمود عباس كامل على تاجر فرد سبق قيده برقم  73443قيد فى  2021-05-26برقم ايداع 3214وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/توريد اخشاب واكليريك وحليات خشبية
 - 8محمد جابر ابراهيم عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  74636قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 30
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه /العاب بليستيشن (فيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمه)
 - 9حكمه سعيد حسن سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74638قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 35وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /تنميه موارد بشريه و تاهيل و تدريب الشركات للحصول
علي شهادات الجوده و القيام باعمال المراقبه و التفتيش الفني و الهندسي علي مختلف انواع البضائع ( فيما عدا
المن و الحراسه و توريد العماله و النترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه )
 - 10دعاء محمد موسي ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  75019قيد فى  2022-03-06برقم ايداع 1765
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تجاره و توريد المواد الغذائيه
 - 11عصام محمود حسن عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  43846قيد فى  2020-08-26برقم ايداع 4076
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه/رصف طرق
 - 12عصام محمود حسن عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  43846قيد فى  2005-05-21برقم ايداع 1993
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه/رصف طرق
 - 13محمود ابراهيم عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68633قيد فى  2018-12-10برقم ايداع
6950وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/توريد اكسسوارات درجات بخاريه وتوريدات
عموميه(فيما عدا المجموعه19والفقرة  36من المجموعه)6
 - 14عمرو عبدالغنى زكى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  70523قيد فى  2019-12-05برقم ايداع
6580وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /توريدات عموميه ( دون توريد العماله و
خدمات الكمبيوتر و النترنت )
 - 15اشرف بديع جيد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  51557قيد فى  2009-03-05برقم ايداع 1108وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/سوبر ماركت
 - 16غريب صالح السيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  63158قيد فى  2015-12-16برقم ايداع 6103
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه/شحن وخدمات جمركية ونقل بالسيارات (بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى)
 - 17اللفى للتوريدات وادوات الصيد تاجر فرد سبق قيده برقم  64344قيد فى  2016-08-09برقم ايداع
3652وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه/بيع ادوات صيد(فيما عدا توريد العماله
والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه)
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 - 18محمد الشافعى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74611قيد فى  2021-12-28برقم ايداع 8271
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تصوير مستندات ( فيما عدا اصدار الصحف و
المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه )
 - 19محمد صلح عبدالنبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54763قيد فى  2010-12-09برقم ايداع
4963وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتبه ( دون تصوير المستندات )
 - 20عزيزة عبده عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  66609قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 5893
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح حذف /توريد عماله بالداخل
 - 21اسماء محمد السعيد محمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  66681قيد فى  2017-11-22برقم ايداع 6189
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح حذف/المقاولت العموميه
 - 22رشا جبريل فرغلي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  74583قيد فى  2021-12-20برقم ايداع 8119
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره مواد غذائية
 - 23علي حامد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43871قيد فى  2005-05-23برقم ايداع 2048وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد زهور زينه
 - 24احمد كامل محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  53213قيد فى  2010-01-21برقم ايداع 320
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/توريدات عموميه وتوريد خدمات فنيه(دون توريد
العماله والكمبيوتر وخدمات النترنت)
 - 25محمد على عبدالفتاح قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  68268قيد فى  2018-10-15برقم ايداع 5590
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /مقاولت اعمال النظافه
 - 26احمد هشام رياض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72507قيد فى  2020-12-07برقم ايداع 6966
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد الجهزه الطبية و توريد المستلزمات الطبية
 - 27هبه شعبان محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  72680قيد فى  2021-01-04برقم ايداع 55وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بقاله تموينيه
 - 28ايمن ابراهيم محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  74140قيد فى  2021-10-05برقم ايداع 6027
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/تجارة وتسمين واضرار المواشى
 - 29نور الدين للمقاولت و التوريدات العموميه و الستثمار العقاري تاجر فرد سبق قيده برقم  70189قيد فى
 2019-10-01برقم ايداع 5068وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تصميم و
انتاج البرامج
 - 30اشرف محمد عبدالوهاب عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71719قيد فى  2020-08-19برقم ايداع
3930وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع سندوتشات ( تيك اواى )
 - 31فاطمه حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27310قيد فى  1993-10-03برقم ايداع 1928وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  /بيع دقيق ابيض
 - 32دعاء احمد محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  73561قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
3719وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل /غسيل جاف (دراى كلين)
 - 33اميرة علء الدين حنفى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75435قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
4092وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /ميني ماركت
 - 34علء فاروق نور الدين مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  39961قيد فى  2003-02-02برقم ايداع
352وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تحضير و تقديم المشروبات الساخنه و البارده
( ماعدا المشروبات الروحانيه )
 - 35ميشيل هابيل مشرقي غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  68630قيد فى  2018-12-10برقم ايداع 6945
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /بيع اكسسوارت سيارات
 - 36اميرة علء الدين حنفى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75435قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
4092وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /تقديم مشروبات ساخنه و بارده ( عدا
المشروبات الروحانيه)
 - 37محمد رمضان على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54970قيد فى  2011-01-13برقم ايداع 259
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/بيع حلوى من العجين
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 - 38مرفت على محمود عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  61584قيد فى  2015-02-23برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب لتجاره السيارات و توريدها
 - 39احمد حسن حسن هيب تاجر فرد سبق قيده برقم  66453قيد فى  2017-10-12برقم ايداع 5262وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /توريدات عموميه (دون توريد العماله و الكمبيوتر و
خدمات النترنت )
 - 40خالد احمد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  75423قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4047
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح حذف/مقولت عموميه
 - 41اشرف بلل ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47181قيد فى  2006-11-27برقم ايداع 5686
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /خدمات التليفون المحمول
 - 42عبدالرحمن احمد محمد احمديوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  64424قيد فى  2016-08-28برقم ايداع
3624وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توكيلت تجاريه و توريدات عموميه ( دون
توريد العماله و خدمات الكمبيوتر و النترنت ) و مقاولت عموميه و اعمال التشطيبات و الديكور و توريد
السكوتر و توريد الثاث و توريد المفروشات و اجهزه كهربائيه
 - 43جرجس اسحق جوده بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  68825قيد فى  2019-01-13برقم ايداع 223
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تقديم مشروبات ساخنة و باردة ( عدا المشروبات
الروحانية)
 - 44حسانى محمد ابوزيد محارب تاجر فرد سبق قيده برقم  69772قيد فى  2019-07-07برقم ايداع
3562وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح حذف/استغلل محاجر
 - 45محمد عبدالمنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2014-03-05برقم ايداع
953وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح بيع اسماك
 - 46محمد عبد المنعم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59671قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
2428وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية)
 - 47عمرو طاهر ابراهيم بطه تاجر فرد سبق قيده برقم  43764قيد فى  2005-05-08برقم ايداع 1795
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  /نقل برى ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى)
 - 48سيد عبد الحليم درويش محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54379قيد فى  2010-09-06برقم ايداع
3647وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/اداره وتاجير الشاليهات
 - 49شادية رمضان حماد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  71022قيد فى  2020-02-19برقم ايداع 1353
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تقديم مشروبات ساخنه و بارده ( ماعدا المشروبات
الروحانيه )
 - 50احمد اسامه عبد الراضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73328قيد فى  2021-04-21برقم ايداع
2786وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /استيراد و تصدير ( فيما عدا المجموعه 19
و الفقره  36من المجموعه ) 6
 - 51مصطفي جمال عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75417قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
4034وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /مقاولت عموميه
 - 52احمد عبد المحسن عبد الهادي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  58920قيد فى  2013-09-05برقم
ايداع 2741وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط استيراد المواد الغذائيه
 - 53امانى احمد محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  75100قيد فى  2022-03-21برقم ايداع 2231وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /مقاولت عموميه و توريد مواد غذائية
 - 54صالحه عيد مسلم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  59465قيد فى  2014-01-23برقم ايداع 270وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف/مقاولت عموميه
 - 55شيماء احمد عبدالخالق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66995قيد فى  2018-01-24برقم ايداع 476
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه /مقاولت عموميه
 - 56رزقه احمد مكاوى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  70273قيد فى  2019-10-16برقم ايداع 5348
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /بقاله قطاعي
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 - 57احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70981قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 1211وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /مقاولت عموميه وشحن وتفريغ وخدمات نقل بالسيارات
( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) وسفر ورحلت
 - 58مدحت عياد تامر نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  50525قيد فى  2008-07-29برقم ايداع 3087
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  /تجارة النجف
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24727وتم ايداعه بتاريخ
 1991-04-28برقم ايداع  946.000الى  :الورشه الهندسيه لجميع اعمال الشكمانات
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75019وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  1,765.000الى  :فيرست لتجاره و تعئبه و توريد المواد الغذائيه و زيوت الطعام
 - 3فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  73979وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  5,434.000الى  :مركز نيو ليف  NEW LIFEللرشاقة والجمال
 - 4فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75375وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-05برقم ايداع  3,872.000الى  :سكول شوز SCHOOL SHOES
 - 5فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  49910وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-08برقم ايداع  1,515.000الى  :ابو كارما للتوكيلت التجاريه
 - 6فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  74583وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-20برقم ايداع  8,119.000الى  :مؤسسه الخير للمواد الغذائية
 - 7فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  53213وتم ايداعه بتاريخ
 2010-01-21برقم ايداع  320.000الى  :ايه ام ايه A m A
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68268وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-15برقم ايداع  5,590.000الى  :خدماتى للمقاولت و التجارة
 - 9فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  72507وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-07برقم ايداع  6,966.000الى  :ميجا لتوريد الجهزه الطبية و المستلزمات الطبية
 - 10فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  70189وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-01برقم ايداع  5,068.000الى  :نور الدين للمقاولت و التوريدات العموميه و الستثمار العقاري
 - 11فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75435وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  4,092.000الى  :بوربون مارت Bourbon Mart
 - 12فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39961وتم ايداعه
بتاريخ  2003-02-02برقم ايداع  352.000الى  :زرده
 - 13فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68630وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-10برقم ايداع  6,945.000الى  :ميشو لكسسوارات السيارات
 - 14فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61584وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-23برقم ايداع  865.000الى  :ار ام R M
 - 15فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  47181وتم ايداعه
بتاريخ  2006-11-27برقم ايداع  5,686.000الى  :اليطالى تناتيش لخدمات التليفون المحمول
 - 16فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51397وتم ايداعه
بتاريخ  2009-02-10برقم ايداع  676.000الى  :مقهي الرواش
 - 17فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  64424وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-28برقم ايداع  3,624.000الى  :زد ستور Z STore
 - 18فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68825وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-13برقم ايداع  223.000الى  :سكويد جيم (مارت) Squid game
 - 19فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59671وتم ايداعه
بتاريخ  2014-03-05برقم ايداع  953.000الى  :اسماك نجمة السويس
 - 20فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65640وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-06برقم ايداع  112.000الى  :القيصر
 - 21فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62930وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  4,220.000الى  :اسماك الصافى السويسى
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 - 22فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58920وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-05برقم ايداع  2,741.000الى  :فرست لستيراد المواد الغذائيه
 - 23فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59465وتم ايداعه
بتاريخ  2014-01-23برقم ايداع  270.000الى  :تساهيل لعمال النظافه
 - 24فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70981وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-16برقم ايداع  1,211.000الى  :مكتب النور للشحن والتفريغ وخدمات النقل
 - 25فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75468وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  4,223.000الى  :مؤسسه السعد للمقاولت العموميه والتوريدات العموميه
 - 26فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50525وتم ايداعه
بتاريخ  2008-07-29برقم ايداع  3,087.000الى  :مارينا للدوات الكهربائية و تجارة النجف

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1خالد متولى احمدوشريكه كامل متولى شركة سبق قيدها برقم  30519قيدت فى  1996-09-23برقم
ايداع  2674وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل حل الشركه واتمام تصفيتها
 - 2سعيد خليل ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  74659قيدت فى  2022-01-05برقم ايداع
 133وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل حل شركه و اتمام تصفيها نهائيا
 - 3علي حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43305قيدت فى  2005-02-15برقم ايداع  543وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل حل الشركه واتمام تصفيتها نهائيا
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رأس المال
 - 1عادل عبدالعال عبدالعزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم  68188قيدت فى  2018-10-01برقم ايداع
5308وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 2شادى نبيل عبد الحى محمد و شريكتيه شركة سبق قيدها برقم  73490قيدت فى  2021-06-02برقم
ايداع 3390وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000
 - 3عبير السيد ابراهيم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  24119قيدت فى  1990-11-05برقم ايداع
2538وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 12,000.000
 - 4دعاء عبد القادر احمد و شريكتها شركة سبق قيدها برقم  56137قيدت فى  2011-10-31برقم ايداع
3818وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 5احمد حسن محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  73164قيدت فى  2021-03-21برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000

1208

 - 6عمرو محمد محمود و شريكته شركة سبق قيدها برقم  57427قيدت فى  2012-08-07برقم ايداع
2810وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000

العناوين
 - 1محمد بدر الدين لطفى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  14642قيدت فى  1982-01-14برقم ايداع
96وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس  38شارع الفنارات بورتوفيق
السويس
 - 2سامح جابر فكرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  60529قيدت فى  2014-08-25برقم ايداع
3294وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس عقار رقم 3شارع الصناعات
البحريه بورتوفيق
 - 3مختار محمد حفنى على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67476قيدت فى  2018-04-22برقم ايداع
2523وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شقة  7بالدور الثانى بالعماره رقم
 30مدينة النور
 - 4عمرو محمد محمود و شريكته شركة سبق قيدها برقم  57427قيدت فى  2012-08-07برقم ايداع
2810وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس مكتب بالدور الرضي بعقار رقم
 147شارع البحرية  ,الملحة
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النشاط
 - 1سامح جابر فكرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  60529قيدت فى  2014-08-25برقم ايداع 3294
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /توريدات عموميه ( دون توريد العماله و خدمات
الكمبيوتر و النترنت ) و توريدات عدد و ادوات و مستلزمات صناعيه
 - 2المصطفي جاد جاد معوض سليمان و شريكه شركة سبق قيدها برقم  73764قيدت فى 2021-08-02
برقم ايداع  4590وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل/كافيه لتقديم المشروبات البارده
والساخنه والوجبات السريعه وعرض الفلم التلفزيونية والدش والنترنت (فيما عدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة)
 - 3اسلم رضا محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  65623قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع
 2054وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف/توريدات عماله بالداخل
 - 4عمرو محمد محمود و شريكته شركة سبق قيدها برقم  57427قيدت فى  2012-08-07برقم ايداع
 2810وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  /مقاولت عموميه و توريدات عموميه و
تركيب و صيانة اجهزة النذار و الطفاء التلقائية و اليدوية و معالجة المفروشات و المنسوجات و الثاث بالمواد
المؤخرة للشتعال ( دون توريد العماله و الكمبيوتر وخدمات النترنت)

الكيان القانونى
 - 1عبد العزيز محمد زكى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  26540قيدت فى  1992-12-26برقم ايداع
 2731وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  48111 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-04-26برقم ايداع  1780الى احمد غريب محمد و شريكته
 - 2فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  73490 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-02برقم ايداع  3390الى شادى نبيل عبد الحى محمد و شريكتيه
 - 3فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  73688 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-07-11برقم ايداع  4281الى محمود احمد محمود وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  75364 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  3797الى احمد يوسف عبدالراضى عيسى وشريكه
 - 5فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14642 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1982-01-14برقم ايداع  96الى محمد بدر الدين لطفى و شركاه
 - 6فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24119 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538الى عبير السيد ابراهيم وشركائها
 - 7فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  73913 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم ايداع  5158الى حسين عبد العال حسين حسن و شريكه
 - 8فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24119 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538الى عبير السيد ابراهيم وشريكتها
 - 9فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  73688 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-07-11برقم ايداع  4281الى احمد محمد عطيه وشريكه
 - 10فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  56137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-31برقم ايداع  3818الى دعاء عبد القادر احمد و شريكتها
 - 11فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  26540 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1992-12-26برقم ايداع  2731الى عبد العزيز محمد زكى و شركاه
 - 12فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  63734 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-03-23برقم ايداع  1593الى رومانى سعيد عوض حسب ا و شريكه
 - 13فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57427 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-08-07برقم ايداع  2810الى عمرو محمد محمود و شريكته
 - 14فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  75515 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-29برقم ايداع  4475الى شركه غالى للنقل و الخدمات البتروليه
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الشخاص
 - 1شريف ابراهيم كمال الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :خروج
 - 2جمال السيد محمود شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :خروج
 - 3محسن فاروق محمود يس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :خروج
 - 4احمد محمد عبدالمجيد عبدالعال بحيرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :و ممثل للشركه العربيه
للصناعات الدوائيه و المستلزمات الطبيه ( اكديما )
تجديد مدة مجلس الدارة ثللث سنوات اعتبارا من 2022/3/21
 - 5علي بهاء علي علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ 1984-10-09
برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :و ممثل للشركه العربيه للصناعات الدوائيه و
المستلزمات الطبية ( اكديما )
 - 6خالد صلح الدين محمود حجاج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :و ممثل للشركه القابضه للدويه
و الكيماويات و المستلزمات الطبية
 - 7حسام فريد ابراهيم محمد عمران عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16844وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-09برقم ايداع  1474تم التأشير فى تاريخ  1984-10-09بــ  :و ممثل للشركه العربيه
للصناعات الدوائيه و المستلزمات الطبية ( اكديما )
 - 8فتحي محمد عبدالبارى سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17446وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-05برقم ايداع  753تم التأشير فى تاريخ  1987-09-19بــ  :خروج
 - 9مصطفى سعد على ابو زيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17446وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-05برقم ايداع  753تم التأشير فى تاريخ  1987-09-19بــ  - :انضمام للشركه كممثل هيئة قناة
 تجديد مدة المجلس لمدة جديدة بذات الصلحيةالسويس
والختصاصات المثبتة بالسجل التاجارى
 - 10صابرين سعدى محمد حفنى شريك موصى المقيد برقم قيد  60529وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-25برقم ايداع  3294تم التأشير فى تاريخ  2014-08-25بــ :
 - 11ايمن محمد مصيلحى ابراهيم خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  60529وتم ايداعه
بتاريخ  2014-08-25برقم ايداع  3294تم التأشير فى تاريخ  2014-08-25بــ  :خروج شريك موصى
 - 12عادل عبدالعال عبدالعزيز محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  68188وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-01برقم ايداع  5308تم التأشير فى تاريخ  2018-10-01بــ  :الداره و التوقيع يكون للطرف
الول الشريك المتضامن السيد  /عادل عبد العال عبد العزيز محمد وحده منفردا فى تمثيل الشركه امام جميع
الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و الهيئات وفتح جميع انواع الحسابات بجميع بالبنوك و الرهن و القتراض و
السحب و اليداع بجميع البنوك و التعاقد باسم الشركه و شراء الصول و بيعها وله حق توكيل الغير و فى حدود
الغرض من الشركه
 - 13يوسف محمود عبد الحميد محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  72036وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-24برقم ايداع  4905تم التأشير فى تاريخ  2020-09-24بــ  :دخول شريك موصى
 - 14احمد رفعت فؤاد مرسى خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  72036وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-24برقم ايداع  4905تم التأشير فى تاريخ  2020-09-24بــ  :خروج شريك
 - 15مصطفى عصام رشدى سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  73764وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-02برقم ايداع  4590تم التأشير فى تاريخ  2021-08-02بــ :
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 - 16محمد عبد العزيز البدراوى رمضان خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  73764وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-02برقم ايداع  4590تم التأشير فى تاريخ  2021-08-02بــ :
 - 17محمد غريب محمد عبد الرحمن محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  48111وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-26برقم ايداع  1780تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :خروج شريك موصى
 - 18سهير احمد محمد رفعت شريك موصى المقيد برقم قيد  73490وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  3390تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :دخول شريك موصى
خروج السيد  /نبيل عبد الحى محمد للوفاه
 - 19فيروز نبيل عبد الحى محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  73490وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  3390تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 20شادي نبيل عبدالحي محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  73490وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  3390تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :الداره و التوقيع للشريك
المتضامن له وحده وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه و تمثيلها امام كافه الجهات الداريه و له حق التوقيع
و القتراض و الرهن من البنوك دون ادنى مسؤليه على باقى الشركاء على ان تكون العمال التى تصدر منه
بعنوان الشركه وضمن اغراضها
 - 21نبيل عبد الحى محمد خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  73490وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  3390تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :خروج للوفاه
 - 22احمد يوسف عبد الراضى عيسى مدير فرع المقيد برقم قيد  75364وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  3797تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 23صفيه عباس سالم حمزه خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  14642وتم ايداعه بتاريخ
 1982-01-14برقم ايداع  96تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :خروج للوفاه
 - 24ميرفت لطفى بدر سليمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  14642وتم ايداعه بتاريخ
 1982-01-14برقم ايداع  96تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :دخول شريك متضامن
 - 25محمد احمد حسن محمد سعود خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  73913وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-30برقم ايداع  5158تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 26حسين عبدالعال حسين حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  73913وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-30برقم ايداع  5158تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  - :دخول
الداره و التوقيع له وحده فقط عن الشركه و تمثيلها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه كذلك اماممصلحه الضرائب و السجل التجارى و الغرفه التجاره و الشهر العقارى و التامينات الجتماعيه و البنوك و
الشركات و الهيئات
 - 27اسماء السيد ابراهيم عبد الرحمن خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  24119وتم
ايداعه بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 28السيد ابراهيم عبدالرحمن خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ - :الوفاه
 - 29عبير السيد ابراهيم عبد الرحمن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :له حق الداره منفرده وتمثيل
الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك (السحب واليداع)وقبض واستلم وتسليم المبالغ
الماليه المستحقه للشركه
 - 30محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن شريك موصى المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 31عنايات عبدالرحمن سليمان خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ - :خروج
 - 32محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  24119وتم
ايداعه بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 33اسماء السيد ابراهيم عبد الرحمن شريك متضامن و مدير الفرع المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه
بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
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 - 34عل السيد ابراهيم عبدالرحمن شريك متضامن المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 35عل السيد ابراهيم عبدالرحمن دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه
بتاريخ  1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 36عنايات عبدالرحمن سليمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  24119وتم ايداعه بتاريخ
 1990-11-05برقم ايداع  2538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 37أحمد محمد عطيه محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :له وحده حق الداره و التوفيع
عن الشركه و تمثيلها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكوميه و السجل التجارى و الغرفه التجاريه و الشهر
العقارى و التامينات و الضرائب و الجمارك و المحاكم بدرجاتها و الحياء و القطاع العام و الخاص وجميع
النقابات الحكوميه و الخاصه و كافه البنوك و الشركات و الوزارات و الشئون الصحيه و العلج الحر و النفايات و
شئون البيئه و نقابه الطباء وله حق تمثيل الشركه امام كافه البنوك سحبا و ايداعا و له حق القتراض و رهن
المقومات الماديه و المعنويه للشركه لدى كافه البنوك وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر اما الداره
الفنيه تصبح من حق الطبيب  /سيد احمد احمد حلمى بصفته المدير الفنى للشركه
 - 38محمود توفيق مصطفى بركات شريك موصى المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :دخول شريك موصى
 - 39محمود احمد محمود احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج شريك متضامن
خروج عدد6شركاء موصيين من الشركة انضمام شريك موصى - 40الهيثم حسن عبدالعال عبدالكريم خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج شريك متضامن
 - 41محمود احمد محمود احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 42جمال عبد الرازق على خروج المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-11برقم
ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج للوفاه
 - 43عفاف احمد على ابو العل شريك موصى المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 44احمد جمال عبد الرازق على حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 45شهاب جمال عبدالرازق على حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 46الهيثم حسن عبدالعال عبدالكريم مدير و شريك المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :الداره و التوقيع من حق
الشريكين الول/الهيثم حسن عبدالعال والثانى/محمود احمد محمود احمد مجتمعين او منفردين ولهما حق تمثيل
الشركه امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة البنوك والهيئات الصحية اما الدارة الفنية تصبح من
حق الطبيب /سيد احمد احمد حلمى بصفته المدير الفنى للشركة
دخول عدد3شريك موصى - 47أحمد محمد عطيه محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  73688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-11برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 48دعاء عبد القادر احمد عبد الرحمن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  56137وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  3818تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :الداره و التوقيع لها وحدها و
التوقيع نيابه عن الشركه و تمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه الغير حكوميه و الرسميه و الغير رسميه
 - 49ساره عبد القادر احمد عبد الرحمن شريك موصى المقيد برقم قيد  56137وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  3818تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
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 - 50محمد مصطفى عبدالغنى محمد عبدالهادى خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  56137وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-31برقم ايداع  3818تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  - :خروج شريك
متضامن
 خروج شريك موصى - 51امين عبد الحليم امين مدير فرع المقيد برقم قيد  74989وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم
ايداع  4270تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 52ناهد فتحى ابراهيم دسوقى شريك موصى المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-26برقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول شريك موصى
 - 53دينا زكي محمد زكي شريك موصى المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ 1992-12-26
برقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول شريك موصى
 - 54احمد زكي محمد زكي شريك متضامن المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ 1992-12-26
تعديلبرقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  - :دخول شريك متضامن
حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين السيد  /عبد العزيز محمد زكي و السيد  /احمد زكي محمد زكي و السيد
 /محمد زكي محمد زكي و السيد  /فتحي زكي محمد زكي مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة امام جميع
الجهات الحكومية و الغير حكومية و مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى و البنوك و حق السحب و اليداع و
الرهن و القتراض و ذلك فى حدود اغراض الشركة
 - 55محمد زكي محمد زكي شريك متضامن المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-26برقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول شريك متضامن
 - 56فتحى زكي محمد زكي شريك متضامن المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-26برقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول شريك متضامن
 - 57زكى محمد زكى عبدالرازق شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  26540وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-26برقم ايداع  2731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج للوفاة
 - 58روماني سعيد عوض حسب ا شريك متضامن المقيد برقم قيد  63734وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-23برقم ايداع  1593تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  - :دخول شريك متضامن
تعديل بند الدارة و التوقيع على ان يكون من حق السيد  /غاندى تيكم داس شتنداس و السيد  /رومانى سعيدعوض حسب ا مجتمعين امام المصالح الحكومية و الغير حكومية و المصالح الرسميه و الغير رسميه و التعامل
مع البنوك
 - 59على رضا التهامى هنداوى خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  63734وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-23برقم ايداع  1593تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 60عمرو محمد محمود احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  57427وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-07برقم ايداع  2810تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :خروج عدد ( )16شركاء
موصيين
 - 61هانى موسى احمد على مدير فرع المقيد برقم قيد  75515وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-29
برقم ايداع  4475تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :له حق الداره و التوقيع عن الشركه و الفرع
منفردا
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تجديد افراد
 - 1وائل عبد الحميد لطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42164 :قيدت فى  2004-06-02برقم ايداع
 2086وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-01
 - 2ريمون رضا ابراهيم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  58413 :قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع
 1113وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-19
 - 3احمد رشاد تمام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62143 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 2656وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 4احمد رشاد تمام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62143 :قيدت فى  2015-05-27برقم ايداع
 2703وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-26
 - 5اسراء محمد عبدالغنى السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63736 :قيدت فى  2016-03-23برقم
ايداع  1603وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-22
 - 6اسراء محمد عبدالغنى السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63736 :قيدت فى  2016-07-19برقم
ايداع  3327وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 7سمير شحاته ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31515 :قيدت فى  1997-06-12برقم ايداع
 1465وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 8عبدالمنعم احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48277 :قيدت فى  2007-05-24برقم ايداع
 2187وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 9على السيد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  54577 :قيدت فى  2010-10-24برقم ايداع
 4261وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-10-23
 - 10نوار محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58947 :قيدت فى  2013-09-18برقم ايداع
 2867وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-17
 - 11سيد سامى عبد الواحد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  60818 :قيدت فى  2014-10-15برقم ايداع
 4072وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-14
 - 12صالح احمد صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم  64290 :قيدت فى  2016-07-31برقم ايداع
 3513وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 13عزت عطيه مرسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65744 :قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع
 2512وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 14فتحيه احمد حسب عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  27831 :قيدت فى  1994-02-20برقم ايداع
 497وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-19
 - 15عمرو محمود يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47326 :قيدت فى  2006-12-18برقم ايداع
 6034وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 16جلل محمود يونس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48449 :قيدت فى  2007-06-18برقم ايداع
 2604وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 17احمد محمود ابراهيم ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  53908 :قيدت فى  2010-06-02برقم
ايداع  2348وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
 - 18احمد شلقامى محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56148 :قيدت فى  2011-11-02برقم ايداع
 3841وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 19يوسف محمد ابوبكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59287 :قيدت فى  2013-12-12برقم ايداع
 3975وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-11
 - 20حماده امام احمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  63219 :قيدت فى  2015-12-27برقم ايداع
 6300وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 21السيد عبدالحميد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64610 :قيدت فى  2016-10-16برقم ايداع
 4582وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
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 - 22مصطفى غريب شحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65453 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  1342وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 23اشرف ناجى ابراهيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65911 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 3120وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 24روحيه لويز كرلس داود تاجر فرد سبق قيده برقم  65983 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 3343وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 25احمد محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65989 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 3361وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 26ماجد فتحي مسداري جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  38993 :قيدت فى  2002-06-10برقم
ايداع  1778وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 27احمد صبيح محمد خشانه  -خشانه لتوريد العلف والمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم 53272 :
قيدت فى  2010-02-02برقم ايداع  492وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-01
 - 28احمد ابراهيم عبدالقادر عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  55557 :قيدت فى  2011-06-08برقم
ايداع  2031وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-06-07
 - 29احمد ابراهيم عبدالقادر عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  55557 :قيدت فى  2015-08-18برقم
ايداع  3930وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-17
 - 30زينب محمد سلمه عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  57173 :قيدت فى  2012-06-10برقم
ايداع  2215وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 31احمد عيد حافظ محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60523 :قيدت فى  2014-08-24برقم ايداع
 3276وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-23
 - 32احمد عيد حافظ محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60523 :قيدت فى  2015-10-19برقم ايداع
 4920وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-18
 - 33محمد مصطفي عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  40846 :قيدت فى  2003-08-30برقم ايداع
 2742وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-29
 - 34علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48004 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع  1525وفى
تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 35احمد علء احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48387 :قيدت فى  2007-06-10برقم ايداع
 2457وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 36سامر ادوار اسكندر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  53124 :قيدت فى  2010-01-05برقم ايداع
 61وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-04
 - 37صباح محمد حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  55699 :قيدت فى  2011-07-17برقم
ايداع  2518وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
 - 38صلح عبدالباقى على النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  62025 :قيدت فى  2015-05-11برقم
ايداع  2386وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 39رضا سعد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62899 :قيدت فى  2015-11-03برقم ايداع
 5218وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-02
 - 40محمد احمد محمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  65259 :قيدت فى  2017-02-02برقم
ايداع  599وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 41فاروق خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33359 :قيدت فى  1998-08-10برقم ايداع
 2479وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-09
 - 42امال عيسى عبده موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  35901 :قيدت فى  2000-03-28برقم ايداع
 947وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-27
 - 43بسام حسن سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38853 :قيدت فى  2002-05-08برقم ايداع
 1405وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
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 - 44سامى فرعون فلسطين رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  48153 :قيدت فى  2007-05-06برقم
ايداع  1900وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 45محمد صلح عبدالنبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54763 :قيدت فى  2010-12-09برقم ايداع
 4963وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-08
 - 46الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  56870 :قيدت فى  2012-04-05برقم ايداع  1373وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 47محمود عبدالباسط احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24222 :قيدت فى  1990-11-28برقم ايداع
 2760وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-27
 - 48رمضان كامل عبدالحميد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  25535 :قيدت فى  1992-01-29برقم
ايداع  226وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 49رضا ابوالفتوح بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  47108 :قيدت فى  2006-11-15برقم ايداع
 5517وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 50عمر علي هلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48081 :قيدت فى  2007-04-22برقم ايداع
 1714وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 51محمد ثابت مصطفي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  48465 :قيدت فى  2007-06-21برقم
ايداع  2663وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 52معرض ملس للستائر والبراقع تاجر فرد سبق قيده برقم  60171 :قيدت فى  2014-06-11برقم
ايداع  2311وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-10
 - 53عماد على محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  65030 :قيدت فى  2016-12-20برقم ايداع
 2011وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 54احمد محمد مصطفى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  46981 :قيدت فى  2011-06-01برقم ايداع
 1921وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 55انطون جرجس عبد الملك ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  53499 :قيدت فى  2010-03-17برقم
ايداع  1175وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-16
 - 56علء احمد عشماوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  54067 :قيدت فى  2010-06-30برقم ايداع
 2760وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-29
 - 57جمعه عبدالعظيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  54111 :قيدت فى  2010-07-08برقم ايداع
 2899وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
 - 58وسام يحيى يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59180 :قيدت فى  2013-11-20برقم ايداع
 3622وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-19
 - 59محمود السيد محمود عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  18029 :قيدت فى  1985-12-15برقم
ايداع  2020وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 60سمير ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25230 :قيدت فى  1991-10-15برقم ايداع
 2375وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-14
 - 61ابراهيم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36334 :قيدت فى  2008-01-02برقم ايداع
 47وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-01
 - 62ابراهيم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36334 :قيدت فى  2000-07-10برقم ايداع
 2054وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-09
 - 63حب اللة حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36999 :قيدت فى  2001-01-13برقم ايداع
 121وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 64محمد عبدالمحسن محمد نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم  46267 :قيدت فى  2006-06-14برقم
ايداع  3446وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 65هاني محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46559 :قيدت فى  2006-07-26برقم ايداع
 4106وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-25
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 - 66محمد احمد درويش مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  50519 :قيدت فى  2008-07-27برقم
ايداع  3068وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-26
 - 67صيدليه الدكتور عمرو حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51809 :قيدت فى  2009-04-14برقم ايداع
 1822وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-13
 - 68صيدلية الدكتور عمرو حمد الجديدة تاجر فرد سبق قيده برقم  51809 :قيدت فى 2016-04-27
برقم ايداع  2245وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 69احمد حسن حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  65292 :قيدت فى  2017-02-09برقم ايداع
 736وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 70اشرف عبدالموجود قاسم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66030 :قيدت فى  2017-07-12برقم
ايداع  3520وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 71ايمن عبده محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  66098 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 3811وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 72سيد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  20886 :قيدت فى  1988-02-13برقم ايداع 347
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-12
 - 73محمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27865 :قيدت فى  1994-03-01برقم ايداع
 590وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-29
 - 74احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31088 :قيدت فى  1997-02-22برقم ايداع
 386وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 75ابراهيم حامد يونس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  31240 :قيدت فى  1997-03-24برقم ايداع
 737وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-23
 - 76مرفت عادل فكرى دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  52383 :قيدت فى  2009-08-04برقم ايداع
 3452وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-03
 - 77عبدالحليم محمود عبدالحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  60000 :قيدت فى  2014-05-05برقم
ايداع  1836وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-04
 - 78هبه محمد عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65488 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 1505وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 79احمد سالم نجار مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  65766 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 2583وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 80عبده احمد محمد الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  12222 :قيدت فى  1978-06-15برقم ايداع
 527وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-14
 - 81علء فاروق نور الدين مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  39961 :قيدت فى  2003-02-02برقم
ايداع  352وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-01
 - 82مصطفي احمد السيد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  47627 :قيدت فى  2007-02-08برقم
ايداع  525وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 83عصام يوسف بيومى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  51081 :قيدت فى  2008-12-16برقم ايداع
 4744وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-15
 - 84مصطفى محمد عبدربه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53927 :قيدت فى  2010-06-06برقم
ايداع  2389وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-05
 - 85هانى عبد الحكيم السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60934 :قيدت فى  2014-11-02برقم
ايداع  4455وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-01
 - 86ميادة رجاء محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  61705 :قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع
 1326وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-16
 - 87محمود عبدالعزيز حسن محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  64326 :قيدت فى 2016-08-04
برقم ايداع  3590وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-03
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 - 88عزيز فهيم عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  41931 :قيدت فى  2004-04-18برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-17
 - 89سيد عثمان حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  51086 :قيدت فى  2008-12-16برقم ايداع
 4752وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-15
 - 90محمد رمضان على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54970 :قيدت فى  2011-01-13برقم ايداع
 259وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 91احمد السيد بربرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56931 :قيدت فى  2012-04-18برقم ايداع
 1539وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 92بركات موسى هلهول ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58613 :قيدت فى  2017-02-26برقم
ايداع  1069وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 93امانى محمود ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62868 :قيدت فى  2015-10-29برقم ايداع
 5091وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-28
 - 94شريف صلح مصطفى عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  65003 :قيدت فى 2016-12-15
برقم ايداع  593وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 95ثروت شنوده سور شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  42737 :قيدت فى  2004-10-11برقم ايداع
 3704وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-10
 - 96شهيد شاكر مرزوق بسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم  47744 :قيدت فى  2007-02-27برقم
ايداع  801وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 97السيد عبدالحميد مصطفى دريس تاجر فرد سبق قيده برقم  58531 :قيدت فى  2013-04-14برقم
ايداع  1487وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-13
 - 98مرفت على محمود عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  61584 :قيدت فى  2015-02-23برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-22
 - 99عبداللطيف عبيد عبداللطيف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  62744 :قيدت فى 2015-10-05
برقم ايداع  4687وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 100تامر ابراهيم ابو مسلم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  64155 :قيدت فى  2016-06-20برقم
ايداع  3045وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-19
 - 101سميحه ابراهيم مصطفى عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  65276 :قيدت فى  2017-02-06برقم
ايداع  661وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 102خالد عبدالحميد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40159 :قيدت فى  2003-03-25برقم
ايداع  889وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-24
 - 103بركه غانم عبدالعال موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  45698 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
 6197وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 104ماري سعيد ذكي يني تاجر فرد سبق قيده برقم  46718 :قيدت فى  2006-08-21برقم ايداع
 4480وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-20
 - 105سعيد عبدالقادر عطيه حمايه تاجر فرد سبق قيده برقم  47740 :قيدت فى  2007-02-27برقم
ايداع  796وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 106شيماء سيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  48457 :قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع
 2639وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 107راتب لمنتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  51865 :قيدت فى  2017-03-02برقم ايداع
 1214وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 108محمد مصطفى عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56723 :قيدت فى  2012-03-07برقم
ايداع  956وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 109احمد عبدا رزق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65976 :قيدت فى  2017-06-28برقم ايداع
 3298وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
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 - 110عبدالناصر احمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  22142 :قيدت فى  1989-03-08برقم
ايداع  525وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-07
 - 111احمد جمعه حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  24479 :قيدت فى  1991-01-30برقم ايداع
 259وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-29
 - 112محمد البغدادى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29128 :قيدت فى  1995-09-11برقم ايداع
 1840وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-10
 - 113مرقس عياد سيحه وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  47575 :قيدت فى  2007-02-01برقم ايداع
 424وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 114هشام عبدالفتاح عبدالسميع يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  47798 :قيدت فى 2007-03-07
برقم ايداع  951وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 115شوقيه عبدالفتاح عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  47962 :قيدت فى  2007-04-03برقم ايداع
 1417وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 116احمد منصور محفوظ حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  63541 :قيدت فى  2016-02-21برقم
ايداع  942وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 117شيماء حسن محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65010 :قيدت فى  2016-12-18برقم ايداع
 5942وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 118منى عطيه مصليحى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  32149 :قيدت فى  1997-11-12برقم
ايداع  2960وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-11
 - 119السيد صابر امير تاجر فرد سبق قيده برقم  38136 :قيدت فى  2001-10-09برقم ايداع
 3002وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-08
 - 120احمد سيد محمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  46359 :قيدت فى  2006-06-26برقم ايداع
 3654وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-25
 - 121الصغير وشهرته عبدالحي عبدالسلم حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47185 :قيدت فى
 2006-11-27برقم ايداع  5696وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-26
 - 122جملت السيد رضوان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55033 :قيدت فى  2011-01-24برقم
ايداع  442وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 123على حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127 :قيدت فى  2014-03-20برقم ايداع
 1088وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-19
 - 124على حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127 :قيدت فى  2016-05-10برقم ايداع
 2441وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 125علي حنفى عبدالخالق نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  59127 :قيدت فى  2013-11-12برقم ايداع
 3474وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-11
 - 126رامى صابر عبدالمنعم ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  66048 :قيدت فى  2017-07-17برقم
ايداع  3600وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 127على سيف على تاجر فرد سبق قيده برقم  25473 :قيدت فى  1992-01-08برقم ايداع 67
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 128عبده عبد الرحمن احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  38793 :قيدت فى  2002-04-23برقم
ايداع  1277وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 129عبده عبدالرحمن احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  38793 :قيدت فى  2010-12-08برقم
ايداع  4954وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 130عاطف شعبان عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42963 :قيدت فى  2004-12-06برقم
ايداع  4319وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-05
 - 131خالد بدر علي عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  45249 :قيدت فى  2006-02-07برقم ايداع
 608وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
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 - 132عبدالرحمن شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46476 :قيدت فى  2006-07-11برقم ايداع
 3896وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 133عبدالرحمن شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46476 :قيدت فى  2006-11-30برقم ايداع
 5757وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-29
 - 134محمود عطيه اسماعيل السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51076 :قيدت فى  2008-12-15برقم
ايداع  4730وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-14
 - 135مصطفى المنتصر بامر ا مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62112 :قيدت فى
 2015-05-21برقم ايداع  2588وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-20
 - 136رشا عاطف زكريا فالح تاجر فرد سبق قيده برقم  65640 :قيدت فى  2017-04-12برقم ايداع
 2118وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 137محمد محمود احمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20679 :قيدت فى  1987-12-22برقم
ايداع  2623وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-21
 - 138علي عبيد محمود عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  37636 :قيدت فى  2001-06-13برقم
ايداع  1736وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 139عاطف احمد حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44811 :قيدت فى  2005-11-29برقم ايداع
 4344وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
 - 140معتز محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46218 :قيدت فى  2006-06-08برقم ايداع
 3352وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 141سيد عبد الحليم درويش محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54379 :قيدت فى  2010-09-06برقم
ايداع  3647وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-05
 - 142عزيزه عبد القادر الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  55731 :قيدت فى  2011-07-27برقم
ايداع  2647وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 143اراده فليم شرقاوى منقريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  57386 :قيدت فى  2012-07-25برقم
ايداع  2706وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
 - 144عيد احمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  14987 :قيدت فى  1982-06-20برقم ايداع
 948وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 145عماد محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  38972 :قيدت فى  2002-06-05برقم ايداع
 1731وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 146عماد محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  38972 :قيدت فى  2002-06-05برقم ايداع
 1732وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 147سيد عوض لبيع اجهزه المحمول واكسسواراته تاجر فرد سبق قيده برقم  39068 :قيدت فى
 2002-06-24برقم ايداع  1922وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-23
 - 148سيد عوض للستيراد والتصدير وبيع اجهزة التليفون المحمول واكسسواراته تاجر فرد سبق قيده برقم :
 39068قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع  1922وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-23
 - 149عبدا احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  43158 :قيدت فى  2005-01-05برقم ايداع 98
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-04
 - 150مصطفي عبدالعال عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  45687 :قيدت فى  2006-03-29برقم
ايداع  1952وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-28
 - 151رومانى بطرس عبدالشهيد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  58301 :قيدت فى  2013-02-24برقم
ايداع  723وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-23
 - 152احمد محمد عبدالحفيظ عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  60330 :قيدت فى 2014-07-08
برقم ايداع  2695وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-07
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 - 153عبدا احمد عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65441 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 1294وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 154مصطفى جمال حسن محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  65538 :قيدت فى 2017-03-21
برقم ايداع  1690وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 155ابراهيم عبدالباسط محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  19545 :قيدت فى  1987-03-07برقم
ايداع  446وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 156مصطفى محمد عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  28865 :قيدت فى  1995-05-17برقم ايداع
 989وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 157ماجده عبده اسماعيل عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  36353 :قيدت فى  2000-07-16برقم
ايداع  2090وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-15
 - 158خلف ا احمد احمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  48298 :قيدت فى  2007-05-28برقم
ايداع  2238وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 159ماجده عبده اسماعيل عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  66078 :قيدت فى  2017-07-25برقم
ايداع  3743وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
 - 160ابراهيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65956 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  3259وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
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تجديد شركات
 - 1خالد متولى احمدوشريكه كامل متولى شركة سبق قيدها برقم  30519 :قيدت فى  1996-09-23برقم
ايداع  2674وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/09/2026
12:00:00ص
 - 2ابراهيم عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  34594 :قيدت فى  1999-05-05برقم ايداع 1383
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2024ص
 - 3اولد بدران للشغال البحريه والكهربائيه  -سيد بدران وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41357 :قيدت
فى  2003-12-28برقم ايداع  4120وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/12/2023ص
 - 4عاطف سمير عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38925 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع
 1597وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 5بن الفيروزه شركة سبق قيدها برقم  38925 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع  1598وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 6عاطف سمير عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38925 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع
 1598وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 7بن الفيروزه شركة سبق قيدها برقم  38925 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع  1599وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 8عاطف سمير عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38925 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع
 1599وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 9احمد عبدربه محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61749 :قيدت فى  2015-03-25برقم
ايداع  1531وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/03/2025
12:00:00ص
 - 10صديقه حامد حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  63813 :قيدت فى  2016-04-10برقم ايداع
 1931وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2026ص
 - 11شركه النصر للكيماويات الوسيطه (تابع لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ) خدمه وطنيه لوزاره ادفاع
شركة سبق قيدها برقم  65918 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع  3133وفى تاريخ 2022-06-08
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 12عاطف يوسف السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  75391 :قيدت فى  2015-06-23برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2025
ص
 - 13عبير السيد ابراهيم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  24119 :قيدت فى  1990-11-05برقم ايداع
 2538وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/11/2025ص
 - 14سامح جابر فكرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  60529 :قيدت فى  2014-08-25برقم ايداع
 3294وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/08/2024ص
 - 15ورثه المرحوم خالد قاسم حسان شركة سبق قيدها برقم  65525 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع
 1649وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2027ص
 - 16حمدى احمد عباس وشريكه احمد عبدا احمد عباس شركة سبق قيدها برقم  62618 :قيدت فى
 2015-09-07برقم ايداع  4283وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/09/2025ص
 - 17سيد حمزه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25300 :قيدت فى  1998-08-06برقم ايداع 2438
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/08/2023ص
 - 18سيد حمزة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25300 :قيدت فى  1991-11-07برقم ايداع 2576
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/11/2026ص
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 - 19ورثة ابراهيم نجيب فلتس شركة سبق قيدها برقم  48633 :قيدت فى  2007-07-30برقم ايداع
 3123وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2022ص
 - 20ايهاب محمد سليم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  57201 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 2294وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 21ليوجد شركة سبق قيدها برقم  57201 :قيدت فى  2016-05-17برقم ايداع  2563وفى تاريخ
 2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2026ص
 - 22ذا جريل شركة سبق قيدها برقم  6587 :قيدت فى  2016-05-30برقم ايداع  893وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2026ص
 - 23محمد صبحى مصطفى وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  19452 :قيدت فى  1987-02-14برقم
ايداع  290وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/02/2027
ص
 - 24عصام رجب محمد حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  65952 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  3249وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
 - 25اسلم رضا محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  65623 :قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع
 2054وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
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