
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب السكندرية الرئيسى شهراغسطس سنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 79 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - مينا فتحى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6553 ورقم قيد 

180067    رئيسى آخر  عن ثلجه حفظ مواد وسلع غذائيه, بجهة محافظة السكندرية قطعتين رقم 6/2 من 

اللوط 13 من تقسيم بافلكيس بالدخيله بحوض عزبه البربرى رقم 24 ضمن القطعه السابقه كوستر

2 - احمد سلمه محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6625 

ورقم قيد 205420    محل رئيسى  عن بيع ملبس رياضيه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية عقار رقم 5 ك 17.5 قبلى طريق اسكندريه مطروح - امام ماركت الشامى وبجوار عصير ابو ضاحى 

- ابويوسف - محل بالدور الرضى - قسم الدخيله

3 - محمد صالح عبد الحليم حميده القرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6626 ورقم قيد 205421    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة السكندرية دخيله -  

شارع اسوان من شارع ريد مبكس بابو يوسف - محل

4 - عبد ا محمد محمد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6628 ورقم قيد 205422    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 16 شارع كنيسه القباط - محل -قسم العطارين -السكندريه

5 - شعبان محمد محجوب يادم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6639 

ورقم قيد 205423    محل رئيسى  عن استثماار عقاري, بجهة محافظة السكندرية عامريه - شارع 20 نجع 

بادم بجوار مسجد التنعيم

6 - ريمون فتحي بخيت صالح سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6647 ورقم قيد 205425    محل رئيسى  عن صيانة و توريد حاسب الي بناء علي موافقة امنية واردة برقم 

202 في 2022/7/21 و صادرة برقم 3563 في 2022/7/3 فيما عدا توريد العمالة و المن و الحراسة و 

النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية محرم بك -16 شارع بدرغربال - غرفة 

يسار باب الشقة الدور الرابع -قسم محرم بك

7 - احمد عنتر انور علي محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6648 ورقم قيد 205426    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه بالجمله وبقاله جافه, بجهة محافظة 

السكندرية محل - شارع مسجد السلم مع امتداد شارع خير ا بعد مسجد الملك القدوس - الهانوفيل

8 - مينا للمفروشات -مينا فؤاد فايق نصيف مرقص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 6654 ورقم قيد 205427    محل رئيسى  عن بيع مفروشات بالجملة, بجهة محافظة السكندرية محل 

شارع 507 خلف مدرسة الفتح الخاصسة -قسم الدخيلة

9 - محمد السيد مدبولى محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6753 ورقم قيد 205430    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور 

الثانى عقار رقم 14 شارع ابن ورقاء - مينا البصل

10 - نورا سامى جابرالسيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6755 

ورقم قيد 205431    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع حسن ذو الفقار - محل بابين 

صاج- قسم محرم بك

11 - محمود محمد عبدالعال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6758 ورقم قيد 205432    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار رقم 110 

شارع اسماعيل مهنا ناصيه شارع العطارين - العطارين
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12 - وجدي موسي نصر موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6784 

ورقم قيد 197827    رئيسى آخر  عن تصنيع وتجاره وتعبئه وتغليف العطور, بجهة محافظة السكندرية شارع 

30 خلف الشامى للحديد عقار 7 ن ك /257 / ك 23 مرغم بحرى الطريق الصحراوى خلف حسن علم بجوار 

مسجد الرحمن - العامريه - السكندريه

13 - وجدي موسي نصر موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6784 

ورقم قيد 197827    رئيسى آخر  عن تصنيع وتجاره وتعبئه وتغليف العطور, بجهة محافظة السكندرية 32& 

30 شارع القنطره من شارع بن الخطاب ونشاطه بيع واعاده تعبئه عطور وتاريخ افتتاحه 2017/1/23 برقم قيد 

197827 دائم اسكندريه

14 - شرين سعيد فرج على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6778 ورقم 

قيد 205436    محل رئيسى  عن بيع هدايا اكسسوارات, بجهة محافظة السكندرية 26 شارع امير البحر - 

محرم بك .

15 - محمد حسن ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6779 

ورقم قيد 205437    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة السكندرية 185 شارع المكس - 

الورديان - محل

16 - احمد محمد جاد الكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

6801 ورقم قيد 205438    محل رئيسى  عن توريدات ) فيما عدا العماله والكمبيوتر ومستلزماته ( ومقاولت 

نقل بسيارات الغير للجهات الحكوميه والملزمه, بجهة محافظة السكندرية 4 تنظيم - محل بالعقار رقم 57 شارع 

قبو الملح - قسم الجمرك

17 - موسي فؤاد شنوده الحمامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6831 

ورقم قيد 198155    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت داخلية دون تقديم الخدمات السياحية و النقل السياحي ) و 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم التقل البري الداخلي و الدولي (, بجهة محافظة السكندرية 

شارع الفردوس نهاية شارع علي بن الخطاب -ام زغيو الدراسة -الهانوفيل -الدخيلة -السكندرية

18 - مصطفي اسماعيل فرج اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6848 ورقم قيد 205441    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية دخيلة -49 السماليهي 

2 البيطاش بجوار مسجد النصار -قسم الدخيلة

19 - محمد سامي فتحي ياسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6873 

ورقم قيد 205442    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) ماعدا توريد العمالة و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية كرموز -6 شارع باب الملوك - شقة بالدور السابع علوي - قسم كرموز

20 - حنا ويصا غالى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6876 

ورقم قيد 205443    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وسجاد, بجهة محافظة السكندرية شارع عبد العزيز من 

عيد الطلخاوي بوابه 8 - العجمى

21 - محمود فتحى محمد الجندى اليمنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6903 ورقم قيد 205445    محل رئيسى  عن صيانه محمول, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم ) 2 ( 63 

زقاق تنظيم ناصيه محمود مصطفى عسل - قسم المنشيه

22 - محمد ابراهيم محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6957 ورقم قيد 205448    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة السكندرية دخيلة -الهانوفيل شارع 

الخلفاء مع شارع حسني مبارك -قسم الدخيلة

23 - محمد على ابراهيم عثمان محمد نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 6970 ورقم قيد 205451    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه ) فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية الطريق الدائرى - عزبه ابوزيد امام شركه المياه - ابيس العاشره - حجره 

بفيل نوار - قسم محرم بك
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24 - عبد الوهاب محمود خليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6993 ورقم قيد 205452    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه والخردوات ) فيماعد الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية منشيه - 23 شارع النصر المنشيه الدور الثالث علوى - فندق اسكندريه

25 - احمد سعد نورالدين بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6994 

ورقم قيد 205453    محل رئيسى  عن نجاره بسيطه ) دون استخدام معدات كهربائيه (, بجهة محافظة 

السكندرية 7 و 9 شارع الحماسه - محل بالدور الرضى - قسم كرموز

26 - زينب رمضان عبد السلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7057 ورقم قيد 205456    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار الوميتال, بجهة محافظة السكندرية دخيلة -ناصر 

شارع كافيتريا قصر الحسن من طريق مطروح ابو يوسف -محل رقم 24 -قسم الدخيلة

27 - بسام رزق عبد الوهاب نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7067 ورقم قيد 205457    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات بتروليه ) فيما عدا توريد العماله و 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية دخيله - بيانكى 

البيطاش ش الباشوات شقه بالدور الول علوى - السكندريه

28 - نيره احمد محمد الصاوى العشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7068 ورقم قيد 205458    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المنتجات الورقيه, بجهة محافظة السكندرية 

الهانوفيل قبلى ش البوسته الدرايسه قبلى بشارع البوسته بجوار مسجد الشيخ منصور - شقه بالدور الرضى - قسم 

الدخيله

29 - عمرو احمد حسانى هللى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7090 

ورقم قيد 205459    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها ) تسمين وحلبه (, بجهة محافظة السكندرية 

عامريه - اخر قريه المسيرى بجوار مسجد نباته - السكندريه

30 - محمد حسن اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7118 ورقم قيد 205460    محل رئيسى  عن بيع الغذية و المشروبات و التبغ بالجملة, بجهة محافظة 

السكندرية 14 شارع بن زيتون العطارين السكندرية -قسم العطارين

31 - احمد محمود محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7131 

ورقم قيد 205461    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 96 حافظ حسنين تقاطع عارف بك - مينا البصل

32 - نجلء فتحى محمد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7162 

ورقم قيد 205464    محل رئيسى  عن تعبئه المواد الغذائيه يدوى ) دون استخدام الماكينات (, بجهة محافظة 

السكندرية اللبان - 19 شارع ابن العربى - شقه بالدور السابع - السكندريه

33 - ايفا نبيل كامل اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7246 ورقم 

قيد 205468    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية كرموز - محل 

بالدور الرضى بالعقار رقم 2 شارع الغابه - غيط العنب على شارع عبد الحليم الشريف

34 - محمد سلمان محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7253 

ورقم قيد 205469    محل رئيسى  عن بقاله عامه وماركت, بجهة محافظة السكندرية 23 شارع شامبليون 

الزاريطه - قسم العطارين

35 - محمد على عبده عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7255 ورقم قيد 205470    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية دخيله - الجبل شارع 

السامبو - خلف عماره السيد ميدان - شقه - السكندريه
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36 - مصطفى شوقى احمد فهمى مصطفى وهبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-23 

برقم ايداع 7276 ورقم قيد 205473    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار ماكينات اسبريسو, بجهة محافظة 

السكندرية 42 شارع الست نعيمه - محل يمين مدخل العقار - قسم المنشيه

37 - نورهان احمد عبد النعيم عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7277 ورقم قيد 205474    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - اول 

شارع هيبه سعيد علي اليسار - الهانوفيل امام بنزينه اوبل ليبيا - محل

38 - على محمد نصر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7280 

ورقم قيد 205475    محل رئيسى  عن بيع ادوات سباكه, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار 6 شارع 

الفردوس من اخر الحديد والصلب - ابو يوسف- قسم الدخيله

39 - شادى حسن حامد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7292 ورقم قيد 205477    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية دخيله - محل - طريق اسكندريه مطروح امام مركز ابو العل الطبى

40 - احمد محمد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7294 

ورقم قيد 205478    محل رئيسى  عن بيع فطير وبيتزا, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 22 ونصف شارع 

اللواء على نصر بجوار مسجد جلل رشوان- قسم العامريه

41 - الشيماء السيد حامد يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7306 

ورقم قيد 205481    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ) فيماعدا الدويه (, بجهة محافظة السكندرية 37 

شارع ياسر بن عامر - امبروزو - محل رقم 1 - قسم محرم بك

42 - عبدا عباس كامل عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7319 ورقم قيد 205483    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية امام ميناء 

الدخيله 1 شارع المطار- محل - قسم الدخيله

43 - احمد محمد مصطفى محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7393 ورقم قيد 178155    محل فرعى  عن بيع ملبس جاهزه جمله وقطاعى ) فيما عدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 8 شارع مصطفى عبادى محل - محرم بك - السكندريه

44 - محمد احمد عبد المنعم احمد محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7352 ورقم قيد 205485    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية منشيه - 7 شارع سنان 

- محل رقم 11 - السكندريه

45 - احمد محمد مستور جمعه مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7370 ورقم قيد 205486    محل رئيسى  عن جيم ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

السكندرية شارع الحديد والصلب امام جزاره العرب ابو يوسف بحرى

46 - مجدى صابر شنوده شانودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7374 ورقم قيد 205487    محل رئيسى  عن تجاره ورق, بجهة محافظة السكندرية 151 شارع السيد محمد 

كريم باب المحل خلف العقار على شارع الصحافه - قسم المنشيه

47 - اشرقت محمد السيد احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7440 ورقم قيد 205489    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية دخيله - شارع مسجد خالد بن 

الوليد من الحديد والصلب امام عقار رقم 8 - ابو يوسف - السكندريه

48 - نسمه عبدالسلم عبدالنعيم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7445 ورقم قيد 205490    محل رئيسى  عن تجاره وبيع خضروات وفواكه قطاعى, بجهة محافظة 

السكندرية محل بعماره ماركت بيم شارع قصر القويرى - الهانوفيل - قسم الدخيله
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49 - السيد خميس السيد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7483 ورقم قيد 205492    محل رئيسى  عن بيع منتجات بلستيك, بجهة محافظة السكندرية جمرك - المحل 

الكائن بالعقار 9 حاره بن الوردى - السكندريه

50 - امير احمد مصطفى ابو شقه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7486 ورقم قيد 205493    محل رئيسى  عن تصنيع المنتجات الورقيه, بجهة محافظة السكندرية كرموز -

قطعه 208 خلف شركه النيل للنقل الثقيل - المنطقه الصناعيه

51 - ساميه اسماعيل ابراهيم اسماعيل سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7495 ورقم قيد 205494    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية عامريه- 

الكيلو 22,5 طريق مطروح مدخل الصفا - محل بالدور الرضى - السكندريه

52 - فوزى عبده زكى حبيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7524 

ورقم قيد 205497    محل رئيسى  عن بيع فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 37 شارع 

القفال - الورديان - السكندريه

53 - عز الدين مصطفى زكى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7555 ورقم قيد 205499    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات معدات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 

عامريه - الكيلو 26 طريق مصر اسكندريه امام توكيل نيسان - محل

54 - السكرى لتجاره الدوات المكتبيه - عبد الرحمن اشرف احمد توفيق السكرى تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7558 ورقم قيد 205500    محل رئيسى  عن بيع ادوات 

مكتبيه ومدرسيه وخردوات ولعب اطفال ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية منشيه - 3 

شارع ابن رشد مع 8 شارع صرواح - محل باب واحد - السكندريه

55 - امينه صالح محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7573 

ورقم قيد 205502    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 13 مسجد ناجي بعد 

السنترال الدخيله محل بالدور الرضي - قسم الدخيله

56 - مروه عبد الرحمن محمد حسن الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7603 ورقم قيد 205503    محل رئيسى  عن لوازم تعبئه وتغليف, بجهة محافظة السكندرية عامريه - 

شارع على ابو زيد امام شركه الحمد للخشاب - ام زغيو - الول - قسم العامريه - السكندريه
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فروع الفراد

1 - هند لطفي الجوهري سيد احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   6898 ورقم قيد   205073  محل 

فرعى  عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة السكندرية 

شارع نادي الجمارك - برج السرايا 2 نموذج 9 الدور الول - قسم الدخيله

2 - محمد انور ابراهيم ابراهيم كدش  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   6982 ورقم قيد   188731  محل 

فرعى  عن  تجاره عبايات ولنجيرى  بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديده محل رقم 13 بالدور الرضى 

مول برج العرب جمله ماركت - المجاوره الثالثه بالحى السكنى الول - برج العرب

3 - د. شروق العبد - شروق سمير محمد العبد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   7012 ورقم قيد   192626  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية ش الفورمايكا -الكينج -الجديدة-قسم العامرية

4 - د -احمد محمد اسماعيل الخويسكي  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   7034 ورقم قيد   193666  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة السكندرية 83 شارع التحاد -القباري -قسم مينا البصل

5 - جابر سعيد حسن محمد  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   7088 ورقم قيد   190279  محل فرعى  عن 

ورشه رخام  بجهة محافظة السكندرية شارع السلم الدريسه بالدور الرضى وطابقين علويين متكررين - قسم محرم 

بك

6 - ممدوح السيد علي احمد منصور  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   7163 ورقم قيد   205465  محل 

فرعى  عن مكتب تخليص جمركى وتصدير  بجهة محافظة الجيزة ش المل من ش السياحة الملك فيصل

7 - ممدوح السيد علي احمد منصور  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   7163 ورقم قيد   205465  محل 

فرعى  عن مكتب تخليص جمركى وتصدير  بجهة محافظة السكندرية 23 ش عبدالقادر الجيلني متفرع من ش قبو 

الملح

8 - ابراهيم بخيت ابو زيد احمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7252 ورقم قيد   176165  محل فرعى  

 ) AMS Number ONE( عن   1- حذف نشاط / بيع وتوزيع منتجات شركه نمبروان انترنشونال وعلمه

المتخصصه فى صناعه الحذيه والملبس والمنتجات الجلديه   2- اضافه نشاط /بيع وتوزيع منتجات شركه ايجل 

لتجاره الملبس الجاهزه  بجهة محافظة السكندرية 26 طريق الحرية -العطارين

9 - سعد ابراهيم عبد الحكيم عبد الحكيم  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7297 ورقم قيد   205479  محل 

فرعى  عن تجارة كماليات السيارات  بجهة محافظة القاهرة 14 , 16 ش سوق التوفيقية - محل 40

10 - سعد ابراهيم عبد الحكيم عبد الحكيم  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7297 ورقم قيد   205479  

محل فرعى  عن تجارة كماليات السيارات  بجهة محافظة السكندرية مجمع الصناعات الكيماوية مرغم )2( وحدة رقم 

)95( و)104(

11 - احمد محمد مصطفى محمد سالم  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7393 ورقم قيد   178155  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزه جمله وقطاعى ) فيما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية 8 شارع 

مصطفى عبادى محل - محرم بك - السكندريه

12 - محمود حنفى محمود سالم السيد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   7497 ورقم قيد   205495  محل 

فرعى  عن بيع كشرى  بجهة محافظة السويس محل رقم 1 بالعقار رقم 1 شارع الصعايده المؤجر/ جلل محمود 

يونس

13 - محمود حنفى محمود سالم السيد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   7497 ورقم قيد   205495  محل 

فرعى  عن بيع كشرى  بجهة محافظة السكندرية محل طريق اسكندرية مطروح امام مدرسة العجمى النموذجية - 

الهانوفيل

14 - السكرى لتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه - عبدا اشرف احمد توفيق سكرى  قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع   7564 ورقم قيد   204746  محل فرعى  عن  تجاره ادوات مكتبيه ومدرسيه وخردوات ولعب اطفال  

بجهة محافظة السكندرية 3 شارع ابن رشد مع 8 شارع صرواح - محل ببابين بشارع صرواح وباب من شارع بن 

سينا - قسم المنشيه
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قيود الشركات

1 - محمد سامي محمد سعد و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    6770 ورقم قيد  205433    مركز عام  عن عموم التوريدات و المقاولت لكهربائية و الميكانيكية و 

الصناعية  بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الحادي عشر في العقار رقم 22 شارع المفتش -قسم محرم بك

2 - احمد حسين ابراهيم عبد القوي و شريكه للتجارة و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    6776 ورقم قيد  205434    مركز عام  عن تصدير و توريد المواد الغذائية و 

توريدات عامة ) عدا النترنت و الكمبيوتر و العمالة و النقل (  بجهة محافظة السكندرية ك 19 ش متفرع من 

ش الجيش -ابو يوسف -شقة 1 -قسم الدخيلة

3 - كريم محمد ربيع علي عبد الجواد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    6777 ورقم قيد  205435    مركز عام  عن مقاولت كهروميكانيك وتوريدات 

انظمه اطفاء ومكافحه حريق  بجهة محافظة السكندرية العامريه - الكيلو 21 طريق اسكندريه مطروح 

الزراعين كومباوند سيانو سيتى شقه 2

4 - هدى حسنى مصطفى العنتبلى وشركائها شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    6814 ورقم قيد  205440    مركز عام  عن عموم التصدير والنقل لحساب الغير والتخليص 

الجمركى والوكالت البحريه تموين السفن واعمال الشحن والتفريغ والتوكيلت التجاريه واعمال الشحن الدولى  

بجهة محافظة السكندرية العطارين - 8 شارع جمال الدين ياسين - بجوار فندق سيسيل

5 - سعدية علي البنا و شركائها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

6889 ورقم قيد  205444    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة السكندرية 38 شارع السناوي -

الورديان -قسم مينا البصل -السكندرية

6 - العربيه للنتاج والتعمير - اليكس تايلز . ش م م شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    7189 ورقم قيد  130927    فرعى  عن اقامه المنشأت الصناعيه فى مجالت 

المقاولت والسكان ومواد البناء واقامه المعارض الخاصه بتسويق منتجات وصناعه وانتاج ونشر وتقطيع 

وصقل وجلى الرخام والجرانيت ومواد البناء  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 99 ك 26 , 27 طريق 

السكندريه / القاهره الصحراوى - بحرى الطريق - مرغم الصناعيه عبدالقادر - قسم العامريه

7 - ل يوجد شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7189 ورقم قيد  

130927    فرعى  عن اقامه المنشأت الصناعيه فى مجالت المقاولت والسكان ومواد البناء واقامه 

المعارض الخاصه بتسويق منتجات وصناعه وانتاج ونشر وتقطيع وصقل وجلى الرخام والجرانيت ومواد البناء  

بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 99 ك 26 , 27 طريق السكندريه / القاهره الصحراوى - بحرى الطريق 

- مرغم الصناعيه عبدالقادر - قسم العامريه

8 - محمود السيد عبد الرحمن سليمان وشريكه - النصر للمقاولت والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7195 ورقم قيد  205467    مركز عام  عن 

القيام باعمال المقاولت والتوريدات العموميه  بجهة محافظة السكندرية عامريه - 20 شارع زهراء المستعمره 

- السكندريه

9 - اشرف محمد محمد ابراهيم شهاب وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    7275 ورقم قيد  205471    مركز عام  عن اداره الصيداليات وتجاره وبيع وتوزيع الدويه 

والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة السكندرية 29 شارع قصر راس التين - بحرى - 

قسم الجمرك

10 - احمد محمد حسين احمد وشريكه سامح سمير عبد المجيد شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    7282 ورقم قيد  205476    مركز عام  عن خدمات نظافه ) فيما عدا توريد 

العماله ( ومكافحه افات وقوارض واداره كنتين  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن في 6 حاره الحلوانى 

متفرع من السلطان حسين امام دهب الحلوانى
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11 - حناوى للتخليص والعمال الجمركيه - رامى مجدى حناوى حنا واحمد صبحى مصطفي عبد ا زين 

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7311 ورقم قيد  205482    

مركز عام  عن التخليص والعمال الجمركيه  بجهة محافظة السكندرية 19 شارع ديويك امام باب ميناء 

السكندريه رقم 10 الدور العاشر

12 - ورثه المرحوم /محمد مصطفى محمد مرسى عنهم / محمود محمد مصطفي محمد وشركاه شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7337 ورقم قيد  205484    مركز عام  عن 

بقاله تموينيه وتوزيع مواد غذائيه  بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد ابو طاسه ملك سحر جاد الكريم

13 - عمر صقر وشريكه شركة  رأس مالها 22,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7453 

ورقم قيد  205491    مركز عام  عن تاجير سيارات للعملء سواء شركات او افراد والمخصصه لنقل الفراد  

بجهة محافظة السكندرية دخيله - كيلو 19,5 طريق اسكندريه مطروح - اول شارع مشتل عبير الزهور - ابو 

يوسف - الرابع علوى - مكتب - السكندريه
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فروع الشركات

1 - صيدليات عجمي -علي عجمي و شركاه لدارة الصيدليات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6663 

ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية مينا البصل فرع )1( 

بشاير الخير 3 محل رقم 6 عمارة 69 القباري - قسم مينا البصل

2 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6663 ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره 

الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية مينا البصل فرع )1( بشاير الخير 3 محل رقم 6 عمارة 69 

القباري - قسم مينا البصل

3 - صيدليات عجمي - على عجمي وشركاه لداره الصيدليات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6669 

ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية فرع4 بجوار 520 

شارع ملك حفنى مندره بحري - قسم المنتزه

4 - ليوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6669 ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره 

الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية فرع4 بجوار 520 شارع ملك حفنى مندره بحري - قسم المنتزه

5 - صيدليات عجمي -علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6667 

ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية اللبان فرع )3( 70

و72 تقاطع شارع الفراهده مع شارع اسماعيل مهنا -الدور الرضي -قسم اللبان

6 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6667 ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره 

الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية اللبان فرع )3( 70و72 تقاطع شارع الفراهده مع شارع 

اسماعيل مهنا -الدور الرضي -قسم اللبان

7 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6672 ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره 

الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية فرع )5( 52 شارع المير عمر - الغيط الصعيدى - محرم بك

8 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6665 ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره 

الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية فرع 2 ك17 طريق اسكندريه مطروح - العجمي - قسم الدخيله

9 - صيدليات عجمى - على عجمي وشركاه لداره الصيدليات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6665 

ورقم قيد   202561   فرعى  عن اداره الصيدليات وتطويرها  بجهة محافظة السكندرية فرع 2 ك17 طريق 

اسكندريه مطروح - العجمي - قسم الدخيله

10 - المجموعه الهندسيه للنشاءات   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6872 ورقم قيد   121104   

فرعى  عن القيام باعمال التصميمات الهندسيه و المقاولت  بجهة محافظة السكندرية 33 شارع مسجد القصبجى 

- ارضى - شقه ) 1 ( - قسم محرم بك

11 - مهندس / اكرم حسين - ومهندس/ اشرف الزيات   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6872 ورقم 

قيد   121104   فرعى  عن القيام باعمال التصميمات الهندسيه و المقاولت  بجهة محافظة السكندرية 33 

شارع مسجد القصبجى - ارضى - شقه ) 1 ( - قسم محرم بك

12 - محمد عاطف عبدالرحمن سيد  وشريكه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    7008 ورقم قيد   

199316   فرعى  عن بيع الملبس الجاهزة ) فيماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية المحل 

الكائن فى شارع البيطاش الرئيسى عمارات الندلس والحجاز بجوار محل برونتو - البيطاش - قسم الدخيله

13 - ل يوجد   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    7008 ورقم قيد   199316   فرعى  عن بيع الملبس 

الجاهزة ) فيماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن فى شارع البيطاش الرئيسى 

عمارات الندلس والحجاز بجوار محل برونتو - البيطاش - قسم الدخيله

14 - احمد عبدا وشركاه   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    7050 ورقم قيد   205455   فرعى  عن 

الستيراد والتصدير  فيما عدا افقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتجار فى المشغولت الفضيه 

والكسسوارات والمنتجات الجلديه والشنط والساعات والتغليف وادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتيريات  

بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / وحدة رقم D23 الطابق الرضى ممر CD المجمع التجارى 

مركز سموحة السياحي جرين بلزا
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15 - ايليت للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    7050 ورقم قيد   

205455   فرعى  عن الستيراد والتصدير  فيما عدا افقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتجار فى 

المشغولت الفضيه والكسسوارات والمنتجات الجلديه والشنط والساعات والتغليف وادارة وتشغيل المطاعم 

والكافيهات والكافتيريات  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / وحدة رقم D23 الطابق الرضى ممر 

CD المجمع التجارى مركز سموحة السياحي جرين بلزا

16 - منى حسن عريبه وشركاها   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    7132 ورقم قيد   205462   

فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزة  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع جديد بالعنوان / شارع البرت الول - 

سموحة - بالعمارة )A( بالدور الرضي

17 - اجمل للزياء   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    7132 ورقم قيد   205462   فرعى  عن تجارة 

الملبس الجاهزة  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع جديد بالعنوان / شارع البرت الول - سموحة - بالعمارة 

)A( بالدور الرضي

18 - منى حسن عريبه وشركاها   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    7132 ورقم قيد   205462   

 ) A / 59 ( فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزة  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان لثصبح / الوحدة رقم

المركز التجارى جنينة مول

19 - اجمل للزياء   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    7132 ورقم قيد   205462   فرعى  عن تجارة 

الملبس الجاهزة  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان لثصبح / الوحدة رقم ) A / 59 ( المركز التجارى جنينة 

مول

20 - العربيه للنتاج والتعمير - اليكس تايلز . ش م م   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7189 ورقم 

قيد   130927   فرعى  عن اقامه المنشأت الصناعيه فى مجالت المقاولت والسكان ومواد البناء واقامه 

المعارض الخاصه بتسويق منتجات وصناعه وانتاج ونشر وتقطيع وصقل وجلى الرخام والجرانيت ومواد البناء  

بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 99 ك 26 , 27 طريق السكندريه / القاهره الصحراوى - بحرى الطريق - 

مرغم الصناعيه عبدالقادر - قسم العامريه

21 - ل يوجد   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7189 ورقم قيد   130927   فرعى  عن اقامه 

المنشأت الصناعيه فى مجالت المقاولت والسكان ومواد البناء واقامه المعارض الخاصه بتسويق منتجات 

وصناعه وانتاج ونشر وتقطيع وصقل وجلى الرخام والجرانيت ومواد البناء  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 

99 ك 26 , 27 طريق السكندريه / القاهره الصحراوى - بحرى الطريق - مرغم الصناعيه عبدالقادر - قسم 

العامريه

22 - ل يوجد   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    7243 ورقم قيد   198361   فرعى  عن اضافه 

نشاط / خدمات جمركيه  بجهة محافظة السكندرية الشقة رقم 1 مدخل 1 بلوك 6 الدور الرضي -مساك النوبارية 

الجديدة -الورديان -قسم مينا البصل

23 - شركة الحضري للتخليص الجمركي -حسام محمود حسن محمود شلبي و شريكته   قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    7243 ورقم قيد   198361   فرعى  عن اضافه نشاط / خدمات جمركيه  بجهة 

محافظة السكندرية الشقة رقم 1 مدخل 1 بلوك 6 الدور الرضي -مساك النوبارية الجديدة -الورديان -قسم مينا 

البصل

24 - ام اس جروب للتجاره   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7301 ورقم قيد   205480   فرعى  

عن التصدير فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وادارة المطاعم والكافيهات والفنادق وتجارة 

الملبس الجاهزة وتجارة مستلزمات المحجبات ايشاربات وتجارة الكسسوارات الحريمى والمكياج وادوات 

التجميل  بجهة محافظة القاهرة 105 زهراء مدنية نصر الحى العاشر

25 - اسلم عاطف ومحمد حسين   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7301 ورقم قيد   205480   

فرعى  عن التصدير فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وادارة المطاعم والكافيهات والفنادق 

وتجارة الملبس الجاهزة وتجارة مستلزمات المحجبات ايشاربات وتجارة الكسسوارات الحريمى والمكياج 

وادوات التجميل  بجهة محافظة القاهرة 105 زهراء مدنية نصر الحى العاشر
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26 - اسلم عاطف ومحمد حسين   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7301 ورقم قيد   205480   

فرعى  عن التصدير فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وادارة المطاعم والكافيهات والفنادق 

وتجارة الملبس الجاهزة وتجارة مستلزمات المحجبات ايشاربات وتجارة الكسسوارات الحريمى والمكياج 

وادوات التجميل  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / المركز التجارى سان ستيفانو شارع الجيش 

مساحة خالية بالدور الرضي امام محل بيلدونا - قسم شرطة الرمل

27 - ام اس جروب للتجاره   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7301 ورقم قيد   205480   فرعى  

عن التصدير فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وادارة المطاعم والكافيهات والفنادق وتجارة 

الملبس الجاهزة وتجارة مستلزمات المحجبات ايشاربات وتجارة الكسسوارات الحريمى والمكياج وادوات 

التجميل  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / المركز التجارى سان ستيفانو شارع الجيش مساحة 

خالية بالدور الرضي امام محل بيلدونا - قسم شرطة الرمل

28 - ل يوجد   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7465 ورقم قيد   156245   فرعى  عن بيع الفواكه  

بجهة محافظة السكندرية 35 ش القفال الورديان قسم مينا البصل - السكندرية

29 - بدري عبده زكي وشركاه لبيع الفواكه   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7465 ورقم قيد   

156245   فرعى  عن بيع الفواكه  بجهة محافظة السكندرية 35 ش القفال الورديان قسم مينا البصل - 

السكندرية

30 - ل يوجد   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7586 ورقم قيد   116542   فرعى  عن تجاره 

وتركيب النظارات  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم 39 ميدان فيكتور عمانويل - سموحه - 

الرضى- قسم سيدى جابر

31 - احمد عبدالوهاب وشريكته ) شركه نظارات سفير (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7586 

ورقم قيد   116542   فرعى  عن تجاره وتركيب النظارات  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم 

39 ميدان فيكتور عمانويل - سموحه - الرضى- قسم سيدى جابر

32 - احمد عبدالوهاب وشريكته ) شركه نظارات سفير(   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7595 ورقم 

قيد   116542   فرعى  عن تجاره وتركيب النظارات  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم )10( 

تنظيم بشارع القبال - ناصيه شارعى القبال وعبدالجليل سعد - عماره قصر القبال - قسم الرمل اول

33 - ل يوجد   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7595 ورقم قيد   116542   فرعى  عن تجاره 

وتركيب النظارات  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم )10( تنظيم بشارع القبال - ناصيه 

شارعى القبال وعبدالجليل سعد - عماره قصر القبال - قسم الرمل اول
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 محو - شطب

1 - محمد محمد عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   91609 قيد فى 02-07-1978 برقم ايداع  4209 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

2 - عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   150828 قيد فى 25-05-1999 برقم ايداع  4544 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

3 - محمد احمد اسماعيل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   181033 قيد فى 22-02-2009 برقم ايداع  1998 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

4 - أسماء محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   191111 قيد فى 23-01-2013 برقم ايداع  617 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

5 - فاطمة مخيمر سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   159467 قيد فى 03-03-2002 برقم ايداع  1522 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

6 - محمد فتحي عبدالرازق مصطفي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   159609 قيد فى 23-03-2002 برقم 

ايداع  2073 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

7 - عامر مسعود عيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181821 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع  5119 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

8 - احمد محمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   182033 قيد فى 07-06-2009 برقم ايداع  5953 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

9 - تعديل السم التجارى الى  اسامة فائق وهبه بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   184420 قيد فى 

23-05-2017 برقم ايداع  5040 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء و حذف الرئيسي 

الخر

10 - السيد ابوزيد السباعي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   203981 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع  

2558 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

11 - رأفت محمد حسن على الطراهونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148906 قيد فى 31-10-1998 برقم 

ايداع  9663 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

12 - خالد تاج الدين حسن عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   190676 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع  

9217 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

13 - هانى عبد المجيد محمد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   142683 قيد فى 25-01-1997 برقم ايداع  

673 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

14 - خضره محمد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146617 قيد فى 29-03-1998 برقم ايداع  

2448 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

15 - اسماعيل ضاحى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   149592 قيد فى 02-01-1999 برقم ايداع  41 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

16 - ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   175846 قيد فى 05-09-2007 برقم ايداع  

8831 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

17 - خالد صبحى محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   177368 قيد فى 13-02-2008 برقم ايداع  

1307 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

18 - فاطمة توفيق عبد الفضيل عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   180309 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع  

10997 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

19 - عبد اللطيف سعد عبد اللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194116 قيد فى 26-10-2014 برقم 

ايداع  8198 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

20 - حسام على مبروك عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   194347 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع  

9744 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

21 - حسام على مبروك عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   194347 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع  

9745 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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22 - اسلم خالد خميس علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   203722 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع  

384 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

23 - محمد فتحى السيد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   188026 قيد فى 06-09-2011 برقم ايداع  

6497 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

24 - كريم فؤاد غالي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201831 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع  3511 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

25 - ايناس اسامه عبدالحميد محمود القرشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   202007 قيد فى 11-06-2019 برقم 

ايداع  4915 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

26 - حسنى مصطفى حسن العنتبلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   110916 قيد فى 26-03-1984 برقم ايداع  

2479 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك التجارة لوفاه التاجر

27 - عادل حامد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   182748 قيد فى 24-08-2009 برقم ايداع  8383 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ايفاق النشاط و ترك التجارة نهائي

28 - نصر ا عبد الستار شليته بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   190805 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع  

9759 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل توقف النشاط و ترك التجارة نهائيا

29 - سعيد رجب احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   128588 قيد فى 21-12-1989 برقم ايداع  

9745 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

30 - شفيق احمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   74393 قيد فى 03-10-1971 برقم ايداع  4049 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

31 - التمساح للدوات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   91655 قيد فى 09-07-1978 برقم ايداع  4373 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره لوفاه التاجر وتكوين 

شركه توصيه بسيطه بين الورثه

32 - ابراهيم السيد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   126484 قيد فى 25-02-1989 برقم ايداع  1660 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

33 - رمضان جابر امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   170404 قيد فى 19-03-2006 برقم ايداع  2063 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

34 - الهام ابراهيم على مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   174652 قيد فى 17-05-2007 برقم ايداع  5093 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

35 - زكريا عطا ا عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   187392 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع  

3580 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

36 - عدلى انور سمعان اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   191182 قيد فى 06-02-2013 برقم ايداع  

953 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

37 - خميس عطيه محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   191290 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع  1438 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

38 - منال يوسف كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   132983 قيد فى 06-07-1992 برقم ايداع  3828 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

39 - سمير محمد منصور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169242 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع  

7602 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

40 - ابو الحجاج للتسويق العقارى - اميرة ابو الحجاج يوسف جوده ) منشأة فردية (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

200559 قيد فى 30-05-2018 برقم ايداع  5472 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

41 - ايمن عبدة محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   108181 قيد فى 16-06-1983 برقم ايداع  4918 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

42 - نعمة محمد فؤاد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   175740 قيد فى 26-08-2007 برقم ايداع  

8520 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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43 - اسلم محمد رمضان محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   189615 قيد فى 29-05-2012 برقم 

ايداع  4665 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

44 - احمد عماد محمد حمدي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   203891 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  

1914 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

45 - يعدل ليصبح  دكتور  رضا محمود حسنين جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77208 قيد فى 

27-01-1973 برقم ايداع  292 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

46 - محمد سليم محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   205372 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  6059 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

47 - فوزى ابو الحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   141632 قيد فى 17-10-1996 برقم ايداع  8328 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

48 - ناهد احمد نور حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   175211 قيد فى 01-07-2007 برقم ايداع  6745 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

49 - محمد يوسف انور محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   191120 قيد فى 09-09-2014 برقم ايداع  

6931 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة و الغاء و حذف الرئيسي الخر

50 - محمد خميس عيد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   204196 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  4409 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

51 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108223 قيد فى 21-06-1983 برقم ايداع  5016 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وجود سجل فردى اخر

52 - فيصل عبدالفتاح محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   124687 قيد فى 03-09-1988 برقم ايداع  

6957 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسب ترك التجاره

53 - محمد الحمادى عبد العال منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   178819 قيد فى 30-06-2008 برقم ايداع  

6203 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

54 - مـجـدى لـلـرحـلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   205207 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع  1000003 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الفرع

55 - عادل فهمى احمد محمد سدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   156358 قيد فى 13-02-2001 برقم ايداع  

1192 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - علء الدين عمر محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   169611 قيد فى 29-11-2005 برقم ايداع  

8936 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

57 - عزه حامد محمد محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192641 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع  

9055 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

58 - نبيل عبدالمنعم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   201975 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع  

4659 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

59 - السيد اسماعيل ناجى الدقله  تاجر فرد سبق قيده برقم   81043 قيد فى 14-04-1974 برقم ايداع  2154 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

60 - صدقي صادق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   116445 قيد فى 30-03-1986 برقم ايداع  1974 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

61 - محمد احمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   132784 قيد فى 18-05-1992 برقم ايداع  2926 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

62 - يصحح السم التجارى الى  سناء سعد محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   152785 قيد فى 

11-12-1999 برقم ايداع  11037 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

63 - رجب جمعه رجب عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   191528 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع  

2671 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

64 - اشرف ابراهيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   155076 قيد فى 29-08-2000 برقم ايداع  

7141 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ايقاف النشاط ترك التجارة
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65 - محمد احمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97892 قيد فى 03-09-1980 برقم ايداع  5907 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

66 - فوزية محمد احمد ابوكمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   147107 قيد فى 20-05-1998 برقم ايداع  

4021 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

67 - محمد مصطفي محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   159709 قيد فى 06-04-2002 برقم ايداع  

2460 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك التجارة

68 - خالد عبد الرسول صالح عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   163724 قيد فى 11-10-2003 برقم ايداع  

8041 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ايقاف النشاط و ترك التجارة

69 - محمد احمد نصر عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   189104 قيد فى 12-03-2012 برقم ايداع  

2316 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

70 - انتصار حسانين احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   189820 قيد فى 01-07-2012 برقم ايداع  

5588 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ايقاف النشاط و ترك التجارة

71 - احمد عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   159049 قيد فى 02-01-2002 برقم ايداع  35 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

72 - علء الدين عامر عبد الرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   172995 قيد فى 12-12-2006 برقم 

ايداع  10946 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل لوجود سجل فردي رقمه 

1728

73 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   101517 قيد فى 13-08-1981 برقم ايداع  5578 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب تاشير وارد من مكتب الجيزه المميز المودع 

برقم 3566 في 2022/8/23 محو الفرع الكائن في شارع 18 عبد الحميد باشا الديب - قسم الرمل - السكندريه

74 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   101517 قيد فى 13-08-1981 برقم ايداع  5578 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

75 - محمد رشاد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   128082 قيد فى 19-09-1989 برقم ايداع  7115 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

76 - عطية محمد انصارى سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   138338 قيد فى 18-06-1995 برقم ايداع  

4250 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

77 - صابر سليمان عبده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   154024 قيد فى 06-05-2000 برقم ايداع  

3622 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره

78 - عصام عاطف السيد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   192648 قيد فى 17-12-2013 برقم ايداع  

9082 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

79 - ياسر نبيل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202318 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  7656 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

80 - ايمن ابراهيم امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   152031 قيد فى 25-09-1999 برقم ايداع  8429 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

81 - محمد فتحي علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   167522 قيد فى 22-02-2005 برقم ايداع  1352 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

82 - احمد السيد محمد احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   184054 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع  

1169 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

83 - عبد اللطيف احمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   186728 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع  

107 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

84 - ضاحى عبد الدايم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   114360 قيد فى 16-07-1985 برقم ايداع  4718 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

85 - رضا محمد مرسي السرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   159452 قيد فى 02-03-2002 برقم ايداع  

1471 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب مجود سجل فردى اخر
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86 - تعديل السم التجارى الى مكتب ابو السعود للستيراد والتصدير-احمد ابو السعود عبد الحكيم عبد الوهاب  

تاجر فرد سبق قيده برقم   165394 قيد فى 08-05-2004 برقم ايداع  3758 وفى تاريخ  2022-08-30   

تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

87 - عابدين علي سالم مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   169365 قيد فى 18-10-2005 برقم ايداع  8011 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

88 - سحر عبد التواب محمود جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   191868 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع  

4563 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

89 - عمرو محمد منصور ابراهيم التكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   200445 قيد فى 03-05-2018 برقم 

ايداع  4596 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

90 - وائل عبدالسميع نصيب غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم   202204 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع  

6636 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

91 - عاطف عبد المنعم جابر القديم  تاجر فرد سبق قيده برقم   182750 قيد فى 24-08-2009 برقم ايداع  

8396 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

92 - نيفين احمد عبد الرحمن غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم   194253 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع  

9122 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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رأس المال

1 - جابر سعد شحاته ريان تاجر فرد سبق قيده برقم   192014 قيد فى 10-07-2013 برقم ايداع   5296 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمود محارب مرايف تاجر فرد سبق قيده برقم   150176 قيد فى 11-03-1999 برقم ايداع   2093 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد محمد احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   198057 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع   0 فى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - هانى مصطفى محمد معتوق تاجر فرد سبق قيده برقم   144121 قيد فى 08-07-1997 برقم ايداع   

5507 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

5 - محمد يوسف سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188491 قيد فى 07-12-2011 برقم ايداع   8831 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - محمد احمد الدسوقي عصمت صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   201228 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع   

10616 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

7 - ابراهيم عيد سعيد فهمى جوده تاجر فرد سبق قيده برقم   204317 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع   

5436 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - ايمن صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   162169 قيد فى 29-03-2003 برقم ايداع   

2308 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - حمدى على زين العابدين حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   185248 قيد فى 30-05-2010 برقم ايداع   

5427 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

10 - جمال الدين خميس جاد الكريم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   188062 قيد فى 2011-09-18 

برقم ايداع   6750 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - احمد محمد حسن حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم   203534 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   7333 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - زكى على زكى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   182979 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع   9106 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  18,000.000

13 - اسلم مصطفي جابر المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم   203374 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   

6036 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

14 - محمود محمد صبرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   173697 قيد فى 26-02-2007 برقم ايداع   

1690 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - ضياء الدين محمد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   202165 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   

6344 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - نسرين رشاد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   204319 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع   5452 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - يعدل السم التجارى الى مصطفى محمد امبابى محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم   157080 قيد فى 

21-05-2001 برقم ايداع   3632 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

150,000.000

18 - ياسر عبدالسميع عيسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   200307 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع   

3551 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - احمد عبد الرحمن عشماوى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   203108 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع   

4316 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - ربيع سيد احمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   155049 قيد فى 27-08-2000 برقم ايداع   

7072 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - جابر سعيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   190279 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع   7582 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

22 - محمد احمد على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   154173 قيد فى 20-05-2000 برقم ايداع   4116 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - صابر محمد عبد الغني بسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم   180809 قيد فى 01-02-2009 برقم ايداع   

1097 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - اسلم على عبد الهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم   183296 قيد فى 02-11-2009 برقم ايداع   

10343 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - محمد السيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   184235 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع   1791 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - مصطفى رزق مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   144831 قيد فى 24-09-1997 برقم ايداع   7803 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - يونس محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   195002 قيد فى 26-04-2015 برقم ايداع   3631 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - احمد ابراهيم رمضان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   201123 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   

9771 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - مدحت عبد الظاهر مسعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   173837 قيد فى 11-03-2007 برقم ايداع   

2492 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

30 - رجب عبدالصبور خلف بطيخ عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   201384 قيد فى 18-12-2018 برقم 

ايداع   11980 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - محمد عبد ا محمد حسن عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   184684 قيد فى 07-04-2010 برقم 

ايداع   3460 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - اسماء حسين عبدالمنعم مصطفي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   203798 قيد فى 11-02-2021 برقم 

ايداع   1109 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - ايوب كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   191603 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع   3191 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - ابراهيم ابراهيم السيد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   193001 قيد فى 24-02-2014 برقم ايداع   

1535 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

35 - محمود عبد الموجود المرسي السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم   159821 قيد فى 20-04-2002 برقم 

ايداع   2891 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

36 - مقبل فؤاد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   175465 قيد فى 29-07-2007 برقم ايداع   7550 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - احمد محمد مصطفى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   178155 قيد فى 04-05-2008 برقم ايداع   

3952 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  510,000.000

38 - مينا بشاره نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   183057 قيد فى 04-10-2009 برقم ايداع   9377 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - مهران محمود مهران احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188290 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع   

7806 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - خليل برعي احمد ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   164132 قيد فى 09-12-2003 برقم ايداع   

9585 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

41 - امال محمد عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   190642 قيد فى 12-11-2012 برقم ايداع   

9016 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

42 - الفاروق لبيع التليفونات والسنترالت والجهزة الكهربائية ) خالد فاروق محمد عبد العظيم ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   194306 قيد فى 03-12-2014 برقم ايداع   9510 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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43 - محمد احمد على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   179410 قيد فى 25-08-2008 برقم ايداع   8023 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - جراند ستايل للمفروشات - عمرو محمد عبدالحميد منصور البنا تاجر فرد سبق قيده برقم   195852 قيد 

فى 19-11-2015 برقم ايداع   9128 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,500,000.000

45 - محمد هشام علي عبدالحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   201582 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع   

1349 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

46 - السكري لتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه - عبد ا اشرف احمد توفيق السكري تاجر فرد سبق قيده برقم   

204746 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   9858 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  37,000.000

47 - اشرف خلف ملتم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   205175 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   3823 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - امير احمد مصطفى ابو شقه تاجر فرد سبق قيده برقم   205493 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع   

7486 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000
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العناوين 

1 - مينا فتحى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    180067 قيد فى 10-11-2008 برقم ايداع    10181 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الرئيسى الخر 

بالعنوان / قطعتين رقم 6/2 من اللوط 13 من تقسيم بافلكيس بالدخيله بحوض عزبه البربرى رقم 24 ضمن 

القطعه السابقه كوستر & ونشاطه / ثلجه حفظ مواد وسلع غذائيه & وراس ماله / 5000 خمسه الف جنيها 

لغير & وبدايه نشاطه 2022/6/29 . اودع برقم 6553 فى 2022/8/1 وقيد برقم 180067 دائم السكندريه

2 - تعديل السم التجارى الى  اسامة فائق وهبه بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    184420 قيد فى 

11-03-2010 برقم ايداع    2460 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان النشاط الرئيسي ليصبح / اول مدخل اكتوبر امام سوبر ماركت النخيل - قسم الدخيلة

3 - تعديل السم التجارى الى  اسامة فائق وهبه بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    184420 قيد فى 

11-03-2010 برقم ايداع    2460 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء وحذف الرئيسي الخر الكائن اول مدخل 6 اكتوبر امام سوبر ماركت النخيا و نشاطه محمصة وراس ماله 

50000 خمسون الف جنيه

4 - محمد فتحى محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    190012 قيد فى 07-08-2012 برقم ايداع    

6444 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/ الغربانيات 

شارع المشير  - برج العرب القديمه

5 - تعديل السم التجاري الي / سامي يعقوب ناسان للخدمات البيئية تاجر فرد سبق قيده برقم    146086 قيد فى 

21-01-1998 برقم ايداع    640 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

التاشير بتصحيح الخطا الوارد بقيد العنوان الكائن في / ابو المطامير ك 57 شرق اسكندريه الصحراوي مدخل 

قريه الشموع - بملكه - البحيره وذلك بقيده كرئيسى اخر وليس كفرع ونشاطه مصنع منتجات ورقيه واعاده تدوير 

المخلفات بجميع انواعها واس ماله 1000000 مليون جنيها

6 - وجدى موسى نصر موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    197827 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    669 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير يافتتاح الرئيسى الخر 

بالعنوان/ شارع 30 خلف الشامى للحديد عقار 7 ن ك /257 / ك 23 مرغم بحرى الطريق الصحراوى خلف 

حسن علم بجوار مسجد الرحمن - العامريه - السكندريه& ونشاطه تصنيع وتجاره وتعبئه وتغليف العطور &

وراس ماله 50000 خمسون الف جنيها لغير &وبدايه نشاطه 2022/6/27 اودع برقم 2022/8/8 وقيد برقم 

197827 دائم اسكندريه

7 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    181733 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    

4753 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بافتتاح الرئيسى الخر / 

عقار 2008 المجاوره الثانيه المعراج الدور الول شقه )11( - قسم البساتين- القاهره & ونشاطه خدمات جمركيه 

دون التخليص الجمركى وتجاره وتوزيع مستلزمات طبيه دون الدويه وراس ماله 50000  ) خمسون الف جنيها 

لغير ( وتاريخ بدء النشاط 2022/7/23 اودع برقم 7156 فى 2022/8/9 وقيد برقم 89824

8 - زكى على زكى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    182979 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع    9106 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط الى / برج 

العرب الجديده - مجمع الصناعات الصغيره عنبر )1( قطعه )7( - قسم برج العرب

9 - موسي فؤاد شنوده الحمامي تاجر فرد سبق قيده برقم    198155 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    

2986 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسي اخر 

الكائن في العنوان /شارع الفردوس نهاية شارع علي بن الخطاب -ام زغيو الدراسة -الهانوفيل -الدخيلة -

السكندرية و نشاطه /مكتب رحلت دون تقديم الخدمات الياحية و النقل السياحي و بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي و راس ماله / 50000 خمسون الف جنيه ل غير و بداية 

نشاطه 2022/6/13

10 - ياسر حمدى على عواره تاجر فرد سبق قيده برقم    140675 قيد فى 24-06-1996 برقم ايداع    

4395 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 17 شارع 

سيدى البردي
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11 - هند لطفى الجوهرى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    205073 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

2768 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع بالعنوان / 

شارع نادي الجمارك - برج السرايا 2 نموذج 9 الدور الول - قسم الدخيله اودع برقم 6898 في 2022/8/10 

وقيد برقم تابع 205073

12 - رمضان جابر امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    140046 قيد فى 23-03-1996 برقم ايداع    

1922 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / بشاير 

الخير 3 بلوك 89 محل 9 - القبارى

13 - تعديل السم التجاري ليصبح  كدش للتصدير - محمد انور ابراهيم ابراهيم كدش تاجر فرد سبق قيده برقم    

188731 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    478 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع بالعنوان / برج العرب الجديده محل رقم 13 بالدور الرضى مول برج 

العرب جمله ماركت - المجاوره الثالثه بالحى السكنى الول - برج العرب

14 - شروق سمير محمد العبد-صيدليه د  شروق العبد تاجر فرد سبق قيده برقم    192626 قيد فى 

15-12-2013 برقم ايداع    8983 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن /ش الفورمايكا -الكينج -الجديدة-قسم العامرية المودع برقم 7012 في 14 / 8 / 

2022

15 - محمد حسن محمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم    110203 قيد فى 18-01-1984 برقم ايداع    463 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 10 شارع حسين 

شريف - لوران - شقه بالدور الرضى - الرمل - السكندريه

16 - عبدالعال ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    161244 قيد فى 29-10-2002 برقم ايداع    

8051 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل 

116 سوق الجمله للخضر والفاكهه بالعامريه - العامريه - السكندريه

17 - تعديل السم التجارى الى صيدليه د-احمد محمد اسماعيل الخويسكى تاجر فرد سبق قيده برقم    193666 

قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع    5432 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية 83التاشير بافتتاح فرع بالعنوان / شارع التحاد -القباري -قسم مينا البصل اودع برقم 7034 في 

2022/8/15 و قيد تابع 193666 دائم السكندرية

18 - عمرو محمد عبداللطيف محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    204061 قيد فى 18-04-2021 برقم 

ايداع    3195 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

8 شارع محمد ادم مع المهرجان - قسم العطارين

19 - ربيع سيد احمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    155049 قيد فى 27-08-2000 برقم ايداع    

7072 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان المركز الرئيسى 

الى / اول كوبرى 21 الجديد طريق الوصله - محل 2 باب - العامريه - السكندريه

20 - جابر سعيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    190279 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع    7582 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

شارع السلم الدريسه بالدور الرضى وطابقين علويين متكررين - قسم محرم بك & المودع برقم 7088 فى 

2022/8/16 برقم قيد 190279

21 - جابر سعيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    190279 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع    7582 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل رقم )1( 

والكائن بالدور الرضى بالعقار رقم )20( ش الحريه الدريسه  - قسم محرم بك

22 - تعديل السم التجارى الى كريم محمد على سويفى-مكتب السويفى للنقل تاجر فرد سبق قيده برقم    

192260 قيد فى 23-09-2013 برقم ايداع    6749 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل تاريخ بدأ النشاط للرئيسي الخر ليصبح 2019/6/1

23 - محمد يوسف انور محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    191120 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء و حذف الرئيسي الخر 

الكائن / محل رقم )30( مول عجمي ستار -بوابة)8( طريق مطروح -قسم الدخيلة
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24 - محمد يوسف انور محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    191120 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح / 

محل رقم )30( بمول عجمي ستار بوابة )8( طريق مطروح البيطاش -قسم الدخيلة

25 - محمد عامر حسان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    204207 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    

4503 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / بلوك 

103  محل رقم 50  بشاير الخير 5 -محرم بك

26 - الهلباوى للبلستيك )يسرى محمد عبد العزيز الهلباوى( تاجر فرد سبق قيده برقم    186125 قيد فى 

26-09-2010 برقم ايداع    8772 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان ليصبح / الوحده 109 قطاع الصناعات الكيماويه بمجمع مرغم 2 - العامريه - السكندريه

27 - ابراهيم بخيت ابو زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    176165 قيد فى 10-10-2007 برقم ايداع    

9845 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

في /26 طريق الحرية -العطارين اودع برقم 7252 في 2022/8/22 ز قيد تابع 176165 دائم السكندرية

28 - احمد محمد مصطفى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    178155 قيد فى 04-05-2008 برقم ايداع    

3952 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح الفرع الكائن فى 

/ 8 شارع مصطفى عبادى محل - محرم بك - السكندريه ونشاطه / بيع ملبس جاهزه وجمله وقطاعى )فيما عدا 

الملبس العسكريه( اودع برقم 7392 فى 2022/8/25 دائم السكندريه

29 - أشرف السيد محمد سيد أحمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    179127 قيد فى 29-07-2008 برقم 

ايداع    7182 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 

58 , 60 شارع البحرية - قسم

30 - مينا بشاره نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    183057 قيد فى 04-10-2009 برقم ايداع    

9377 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /مول مينا 

وحده )307( الدور الثالث - البراهيميه - قسم باب شرق

31 - محمد السعيد محمد عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم    204338 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    

5676 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / 3 

شارع كليه الطب - محل - قسم العطارين

32 - بطرس عدلى زغلول مترى تاجر فرد سبق قيده برقم    200209 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / عقار رقم 

)2( ش 38 ش عمرو بن العاص -العصافرة قبلي -الدور الول -علوي -المنتزة

33 - اسلم عبد الغنى محمد الدلة تاجر فرد سبق قيده برقم    178532 قيد فى 03-06-2008 برقم ايداع    

5229 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 

عين شمس امام امين الفكهانى - البيطاش - قسم الدخيله

34 - ياسمين احمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    184936 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع    

4309 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط الرئيسى 

ليصبح / غرفه وصاله يمين الداخل شقه بالدور الرضى عقار خلف 10 معروف الرصافى - كفر عبده - قسم 

سيدى جابر - السكندريه

35 - السكري لتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه - عبد ا اشرف احمد توفيق السكري تاجر فرد سبق قيده برقم    

204746 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    9858 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الرئيسى الخر الكائن فى / 3 شارع ابن رشد مع 8 شارع صرواح - محل 

ببابين بشارع صرواح وباب من شارع بن سينا - قسم المنشيه & المودع برقم 7564 فى 2022/8/30 وقيد برقم 

تابع 204746 دائم السكندريه

36 - علء الدين حسن زين العابدين على تاجر فرد سبق قيده برقم    153598 قيد فى 14-03-2000 برقم 

ايداع    2206 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح 

/ 3 ميدان سانت كاترين - محل - قسم المنشيه - السكندريه
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37 - ممدوح علي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    169021 قيد فى 24-08-2005 برقم ايداع    

6726 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط زياده راس المال الرئيسى الخر 

الكائن في منقباد طريق اسيوط القاهره الزراعي مركز اسيوط الى 1000000 ) مليون جنيه ل غير (

38 - محمود حميدو سباق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    205498 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

5369 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن / الناصرية 

القديمة بجوار بوسته الناصرية - قسم العامرية و نشاطه / مكتبة و خردوات
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النشاط

1 - عصام محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  142331 قيد فى 19-12-1996 برقم ايداع    10662

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير

2 - اضافة اسم تجاري / مكتب الفحام للتوريدات -محمد حسين احمد الفحام تاجر فرد سبق قيده برقم  188043 

قيد فى 13-09-2011 برقم ايداع    6643وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

الي / توريدات المهام و المعدات الميكانيكية و المعدنية

3 - تعديل السم التجارى الى  اسامة فائق وهبه بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  184420 قيد فى 

11-03-2010 برقم ايداع    2460وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسي 

ليصبح / محمصة

4 - محمد فتحى محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  190012 قيد فى 07-08-2012 برقم ايداع    

6444وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعه مواشى تسمين عجول 

وتجارتها

5 - كمال شاكر حنا هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  89315 قيد فى 04-09-1977 برقم ايداع    4978وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محمصه

6 - ابراهيم بخيت ابو زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176165 قيد فى 10-10-2007 برقم ايداع    9845

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    1- حذف نشاط / بيع وتوزيع منتجات شركه نمبروان 

انترنشونال وعلمه )AMS Number ONE ( المتخصصه فى صناعه الحذيه والملبس والمنتجات الجلديه   

2- اضافه نشاط /بيع وتوزيع منتجات شركه ايجل لتجاره الملبس الجاهزه

7 - محمد بدوي عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  197490 قيد فى 30-10-2016 برقم ايداع    

9469وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تخليص جمركى وتصدير

8 - غريب سعيد الراوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  172710 قيد فى 14-11-2006 برقم ايداع    9877

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / التخليص الجركى

9 - محمد يوسف سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188491 قيد فى 07-12-2011 برقم ايداع    8831وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الشحن البحرى ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(

10 - هاني صبري عبدالرسول اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  203076 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    

4039وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب رحلت ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري والبحرى والدولى(

11 - ابراهيم عيد سعيد فهمى جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  204317 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

5436وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اعاده تدوير البلستيك

12 - ايمن صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  162169 قيد فى 29-03-2003 برقم ايداع    

2308وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجاره ادوات كهربائيه وتوريدات 

في مجال النشاط )ما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزمتها (

13 - رضوان عبد الناصر رضوان محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  180422 قيد فى 2008-12-23 

برقم ايداع    11421وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ الستيراد 

والتصدير والتوريدات العموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ( ماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 

و 19 وتوكيلت وتوريدا ت كهربائيه ومستلزماتها

14 - حمدى على زين العابدين حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  185248 قيد فى 30-05-2010 برقم ايداع    

5427وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم التصدير

15 - احمد سلمة ابراهيم محمد النيل تاجر فرد سبق قيده برقم  178372 قيد فى 20-05-2008 برقم ايداع    

4650وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب رحلت

16 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  181733 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    

4753وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير واستيراد فيماعدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وبيع سجائر ودخان بجميع انواعه وخردوات
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17 - زكى على زكى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  182979 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع    9106وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصنيع قطع غيار ماكينات بلستيك وتشغيل 

معادن

18 - اسلم مصطفي جابر المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  203374 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    

6036وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد والتصدير

19 - محمد محسن رمضان النجيلى ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم  183754 قيد فى 31-12-2009 برقم 

ايداع    12121وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد والتصدير ليصبح 

النشاط / توريدات تجاريه وتسويق الدويه البيطريه ومستلزماتها واللقاحات والمصال البيطريه واضافات 

العلف والمركزات والتصنيع لدى الغير )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها (

20 - ضياء الدين محمد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  202165 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

6344وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تصنيع وتجاره زيوت وفلتر ) 

لدى الغير ( واستيراد

21 - نسرين رشاد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  204319 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    5452

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / اتيليه

22 - محمد سيد محمد دسوقى مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  204530 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

7691وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  باضافة نشاط / بيع كاميرات مراقبة و دعاية 

الكترونية الي النشاط الصلي تصميم برامج حسابات ) فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و 

المصاحف و الكاميرات اللسلكية و المن و الحراسة و توريد العمالة بعد الحصول علي التراخيص الزمة ( و 

ذلك بناء علي موافقة امنية واردة برقم 91 في 2022/4/5

23 - عبد الرحمن عبد القادر عبده احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  161328 قيد فى 11-11-2002 برقم ايداع    

8390وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد ) فيماعدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 ,19 (

24 - عطيه فرج محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  167002 قيد فى 18-12-2004 برقم ايداع    

10099وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / العمال اللوجيستيه الجمركيه ) فيما 

عدا التخليص الجمركى وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

25 - احمد عبد الرحمن عشماوى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  203108 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    

4316وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه

26 - محمد حسن محمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم  110203 قيد فى 18-01-1984 برقم ايداع    463

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره وتوزيع مواد غذائيه واداره 

مطاعم وكافتيريات مع الجهات الملزمه بالخصم

27 - عبدالعال ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  161244 قيد فى 29-10-2002 برقم ايداع    8051

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره خضروات و فاكهه بالجمله

28 - الكرم لتجاره السيارات -اكرم مصطفى احمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  193623 قيد فى 

24-06-2014 برقم ايداع    5159وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / 

تجاره السيارات و بيع مقطورات

29 - هاني محمد توفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  203167 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    4685

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / توريد الحديد و الجهزةاللكترونية واجهزة 

التصالت ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و كاميرات المراقبة و العمالة (

30 - ربيع سيد احمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  155049 قيد فى 27-08-2000 برقم ايداع    

7072وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات

31 - جابر سعيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  190279 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع    7582

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشه ومعرض رخام وجرانيت

32 - تعديل السم التجارى الى كريم محمد على سويفى-مكتب السويفى للنقل تاجر فرد سبق قيده برقم  192260 

قيد فى 23-09-2013 برقم ايداع    6749وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط 

للمركز الرئيسى / تجاره قطع غيار السيارات
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33 - احمد مرسي احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  194626 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع    1145

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توزيع وصيانه فلتر مياه

34 - محمد احمد على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  154173 قيد فى 20-05-2000 برقم ايداع    4116

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مقاولت ملزمه بالخصم والضافه

35 - محمد يوسف انور محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  191120 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع    

642وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط رئيسي ليصبح / بيع احذية و شنط

36 - الهلباوى للبلستيك )يسرى محمد عبد العزيز الهلباوى( تاجر فرد سبق قيده برقم  186125 قيد فى 

26-09-2010 برقم ايداع    8772وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

تصنيع ادوات مائده ومنزليه من البلستيك

37 - عمرو محمود سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  181871 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع    

5328وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مصنع حقن و نفخ نعل الحذيه

38 - تعديل السم التجاري ليصبح  نبيل عيد غازى ربيع للستيراد و تجارة الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  

188598 قيد فى 25-12-2011 برقم ايداع    9364وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافه نشاط / التصدير

39 - محمد عبده هندى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  120357 قيد فى 27-05-1987 برقم ايداع    4603

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / نادى فيديو ) تاجير شرايط فيديو (

40 - اسماء حسين عبدالمنعم مصطفي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  203798 قيد فى 11-02-2021 برقم 

ايداع    1109وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / استيراد

41 - نائل سعد كامل جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  183323 قيد فى 04-11-2009 برقم ايداع    10438

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

42 - ايوب كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  191603 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع    3191

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت عامه

43 - احمد محمد مصطفى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  178155 قيد فى 04-05-2008 برقم ايداع    

3952وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع ملبس جاهزه جمله وقطاعى ) 

فيما عدا الملبس العسكريه (

44 - أشرف السيد محمد سيد أحمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  179127 قيد فى 29-07-2008 برقم ايداع    

7182وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع ملبس جاهزة ) فيما 

عدا الملبس العسكرية (

45 - ابراهيم محمد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  181807 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع    

5068وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تجاره موبيليات

46 - مهران محمود مهران احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188290 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع    

7806وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريدات عموميه وتجاره 

الكيماويات والزيوت المعدنيه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

47 - محمد محروس رجب حافظ يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  202885 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

2280وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم التصدير

48 - خليل برعي احمد ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  164132 قيد فى 09-12-2003 برقم ايداع    

9585وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزه

49 - بطرس عدلى زغلول مترى تاجر فرد سبق قيده برقم  200209 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

2642وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توزيع الملبس الجاهزة

50 - احمد محمد غريب محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  205213 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

4320وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير وتصنيع الملبس 

والمفروشات

51 - موسي فؤاد شنوده الحمامي تاجر فرد سبق قيده برقم  198155 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    

2986وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقاله و مواد غذائية
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52 - محمد سعيد توفيق عبد المنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199528 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع    

10555وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع موتوسيكلت

53 - يعدل الى  محمد سعيد جمعه ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  143500 قيد فى 05-05-1997 برقم 

ايداع    3479وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع اجهزه كهربائيه

54 - ياسمين احمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  184936 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع    4309

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزه بالجمله

55 - محمد هشام علي عبدالحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  201582 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

1349وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الى / عموم الستيراد والتصدير ) 

ماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (

56 - السكري لتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه - عبد ا اشرف احمد توفيق السكري تاجر فرد سبق قيده برقم  

204746 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    9858وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافه نشاط / تجاره ادوات مكتبيه ومدرسيه وخردوات ولعب اطفال

57 - السكري لتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه - عبد ا اشرف احمد توفيق السكري تاجر فرد سبق قيده برقم  

204746 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    9858وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافه نشاط للرئيسى / تجاره ادوات مكتبيه ومدرسيه وخردوات ولعب اطفال

58 - يحيى احمد حامد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  195749 قيد فى 26-10-2015 برقم ايداع    8429

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تقديم و تحضير الماكولت و 

المشروبات الباردة و الساخنة و ادارة المطاعم و الكافيهات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188043 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-2011  برقم ايداع 6,643.000 الى : اضافة اسم تجاري / مكتب الفحام للتوريدات -محمد حسين احمد 

الفحام

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184420 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2010  برقم ايداع 2,460.000 الى : حذف السمة التجارية للرئيسي

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205252 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 4,721.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح / المجد للخدمات

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163203 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2003  برقم ايداع 6,085.000 الى : تعديل السمه التجاريه / مؤسسه زهره الخليج للثوب 

العربى

5 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   169158 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-09-2005  برقم ايداع 7,304.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مكه المكرمه لتيل الفرامل

6 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172710 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2006  برقم ايداع 9,877.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / جولد اليكس مارين 

لوجيستك

7 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   162169 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-03-2003  برقم ايداع 2,308.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الفا مصر لتجاره الدوات 

الكهربائيه والتوريدات

8 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   185248 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2010  برقم ايداع 5,427.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ مؤسسه اليكس لعموم 

التصدير

9 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181733 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2009  برقم ايداع 4,753.000 الى : اضافه سمه تجاريه / تريد لين

10 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140675 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-1996  برقم ايداع 4,395.000 الى : صيدليه البردي

11 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   183754 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2009  برقم ايداع 12,121.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ ايجى تريد للتوريدات 

التجاريه

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197869 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2017  برقم ايداع 1,050.000 الى : اضافة السمة التجارية / التعمير للمقاولت العامة

13 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203108 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-07-2020  برقم ايداع 4,316.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى / عشماوى للمقاولت

14 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203167 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2020  برقم ايداع 4,685.000 الى : تعديل السمة التجارية ليصبح / الدولية لتوريد الحديد و 

الجهزة اللكترونية و اجهزة التصالت و الستيراد و التصدير

15 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203835 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2021  برقم ايداع 1,479.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى / مؤسسه الحمد لتجاره 

اللوميتال

16 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205231 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 4,504.000 الى : الغاء السمه التجاريه

17 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   205463 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2017  برقم ايداع 9,981.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / رزوقه الطلخاوي 

للتجارة و التوزيع المواد الغذائية جمله و قطاعي - احمد عبدالرازق عبدالرحمن حميده
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18 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205466 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 7,180.000 الى : العربيه المتحده لخدمات النقل

19 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   205466 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 7,180.000 الى : احمد ابراهيم ابراهيم اسماعيل

20 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   167654 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2005  برقم ايداع 1,843.000 الى : تعديل السم التجارى الى / وليد رشيدى لتجاره المواد 

الغذائيه والمقاولت واعمال الهدم والزالة

21 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119875 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-1987  برقم ايداع 3,298.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / امكو للنشاءات والتجاره 

- عمرو عبدالعزيز عبدا عوض

22 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178155 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-05-2008  برقم ايداع 3,952.000 الى : اضافه السمه التجاريه للرئيسى / الوطنيه للستيراد 

والتصدير وبيع الملبس الجاهزه

23 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   179127 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-07-2008  برقم ايداع 7,182.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / فوريو لتصنيع الملبس 

الجاهزة

24 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   183057 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2009  برقم ايداع 9,377.000 الى : اضافه السمه التجاريه / ترينتى

25 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188290 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2011  برقم ايداع 7,806.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مؤسسه القدس للتوريدات 

العموميه وتجاره الكيماويات والزيوت المعدنيه ) مؤسسه فرديه (

26 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202885 وتم ايداعه 

EL  بتاريخ   17-03-2020  برقم ايداع 2,280.000 الى : اضافه السمه التجاريه / الكيان لعموم التصدير

KAYAN

27 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205371 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 6,052.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى / جراب وسكرينه

28 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   200209 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2018  برقم ايداع 2,642.000 الى : تعديل السمة التجارية / الجوكر لتوزيع الملبس الجاهزة

29 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205481 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 7,306.000 الى : اضافةسمة تجارية / اورثو اليكس للمستلزمات الطبية

30 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   205488 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-08-2022  برقم ايداع 7,414.000 الى : محمد عبدالرحمن احمد النجار

31 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195749 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2015  برقم ايداع 8,429.000 الى : اضافة السمة التجارية / مكاني
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الشخاص

1 - محمود السيد محمدعبد الرحيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   143968 وتم ايداعه بتاريخ  1997-06-21 

برقم ايداع    5027تم التأشير فى تاريخ   21-06-1997   بــ  حذف الوكيل المفوض

2 - ممدوح السيد على احمد منصور  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   205465 وتم ايداعه بتاريخ  

18-08-2022 برقم ايداع    7163تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  

3 - سعد ابراهيم عبد الحكيم عبد الحكيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   205479 وتم ايداعه بتاريخ  

23-08-2022 برقم ايداع    7297تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

4 - محمد عبد الرحمن احمد النجار  مدير فرع المقيد برقم قيد   205488 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-28 

برقم ايداع    7414تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه المصطفى التجاريه ) مصطفى السيد محمد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    147956 قيدت فى 

08-08-1998 برقم ايداع   6648 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

2 - شركه المصطفى التجاريه ) مصطفى السيد محمد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    147956 قيدت فى 

08-08-1998 برقم ايداع   6648 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه بسيطه مورخ فى 2003/7/6 وملخصه مسجل برقم 759 لسنه 2022 ومشهر عنه محكمه شرق 

السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - بولس زاخر جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    167555 قيدت فى 26-02-2005 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ في 2004/10/15 

ومصدق علي توقيعاته برقم 525 ج توثيق الرمل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

4 - بولس زاخر جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    167555 قيدت فى 26-02-2005 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

5 - مرسى عبد القادر مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    139505 قيدت فى 24-12-1995 برقم ايداع   

9060 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه مصدق 

علي توقيعاته برقم 833 ر لسنه 2022 توثيق اسكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

6 - مرسى عبد القادر مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    139505 قيدت فى 24-12-1995 برقم ايداع   

9060 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

7 - وليد محمد محمد خليل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    165576 قيدت فى 26-05-2004 برقم ايداع   

4453 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

8 - وليد محمد محمد خليل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    165576 قيدت فى 26-05-2004 برقم ايداع   

4453 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مؤرخ في 

2004/12/29 ومصدق علي توقيعاته برقم 993ح لسنه 2006 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - محمد حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    193455 قيدت فى 21-05-2014 برقم ايداع   

4223 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية محرر في 

2014/4/7 ومصدق على توقيعاته برقم 685 و لسنة 2021 توثيق الدخيلة تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

10 - محمد حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    193455 قيدت فى 21-05-2014 برقم ايداع   

4223 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

11 - المحمديه للمقاولت شركة مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم    123040 قيدت فى 1988-02-25 

برقم ايداع   1737 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية و 

تعيين السيد / مصطفي محمد عبد الكريم احمد كمصفى قانونى للشركه

12 - رزق ابوفراج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    150059 قيدت فى 02-03-1999 برقم ايداع   1695 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه محرر في 

2019/2/9 مصدق علي توقيعاته برقم 1542 ا لسنه 2019 توثيق برج العرب تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

13 - رزق ابوفراج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    150059 قيدت فى 02-03-1999 برقم ايداع   1695 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

14 - محمود احمد محمود خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    166441 قيدت فى 19-09-2004 برقم 

ايداع   7782 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

15 - محمود احمد محمود خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    166441 قيدت فى 19-09-2004 برقم 

ايداع   7782 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

16 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 03-01-2001 برقم ايداع   73 وفى تاريخ  

10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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17 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 03-01-2001 برقم ايداع   74 وفى تاريخ  

10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

18 - شركه مضارب اسكندريه   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 03-01-2001 برقم ايداع   73 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

19 - شركه مضارب اسكندريه   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 03-01-2001 برقم ايداع   74 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

20 - شركه مضارب السكندريه شركه تابعه للشركه القابضه للمضارب والمطاحن   شركة سبق قيدها برقم    

66537 قيدت فى 01-11-1995 برقم ايداع   7626 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع

21 - شركه مضارب غرب اسكندريه   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع   

588 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

22 - شركه مضارب غرب السكندريه   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع   

589 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

23 - شركه مضارب غرب السكندريه   شركة سبق قيدها برقم    66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع   

591 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

24 - يعدل السم التجاري ليصبح  المستقبل لمهمات المكاتب ) حمدي يس عرفات و شركاه (   شركة سبق قيدها 

برقم    167539 قيدت فى 23-02-2005 برقم ايداع   1429 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب 

السجل بموجب عقد فسخ محرر فى 2011/2/26 ومصدق على توقيعاته برقم 1974 لسنه 2011 توثيق محرم 

بك تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

25 - يعدل السم التجاري ليصبح  المستقبل لمهمات المكاتب ) حمدي يس عرفات و شركاه (   شركة سبق قيدها 

برقم    167539 قيدت فى 23-02-2005 برقم ايداع   1429 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب 

السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

26 - عدل السم التجارى الى  ورثه - أحمد حبشى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    69155 قيدت فى 

25-02-1969 برقم ايداع   504 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه 

توصيه محرر فى 2022/1/10 ومصدق على توقيعاته برقم 496 ت لسنه 2022 توثيق السكندريه النموذجى تم 

فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

27 - عدل السم التجارى الى  ورثه - أحمد حبشى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    69155 قيدت فى 

25-02-1969 برقم ايداع   504 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

28 - هشام عبد الحميد طلعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    196444 قيدت فى 20-03-2016 برقم 

ايداع   2624 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه محرر في 

2019/11/14 ومصدق على توقيعاته برقم 6300 ا لسنه 2019 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

29 - هشام عبد الحميد طلعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    196444 قيدت فى 20-03-2016 برقم 

ايداع   2624 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

30 - هانى مصطفى محمد معتوق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    187888 قيدت فى 04-08-2011 برقم 

ايداع   5781 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى لشركه تضامن تم فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

31 - هانى مصطفى محمد معتوق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    187888 قيدت فى 04-08-2011 برقم 

ايداع   5781 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

32 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    116542 قيدت فى 20-07-2017 برقم ايداع   6982 وفى تاريخ  

16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

33 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    116542 قيدت فى 11-06-2015 برقم ايداع   5199 وفى تاريخ  

16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

34 - احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير(   شركة سبق قيدها برقم    116542 قيدت فى 

20-07-2017 برقم ايداع   6982 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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35 - احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير(   شركة سبق قيدها برقم    116542 قيدت فى 

11-06-2015 برقم ايداع   5199 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

36 - محمد محمود محمد حسانين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    176407 قيدت فى 06-11-2007 برقم 

ايداع   10710 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

37 - محمد محمود محمد حسانين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    176407 قيدت فى 06-11-2007 برقم 

ايداع   10710 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى لشركه تضامن تم فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا وتحويلها لمنشاه فرديه

38 - حافظ عبد الرازق حافظ داود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    193128 قيدت فى 19-03-2014 برقم 

ايداع   2297 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

39 - حافظ عبد الرازق حافظ داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    193128 قيدت فى 19-03-2014 برقم 

ايداع   2296 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

40 - شركة اتش اس كى ) H S K (   شركة سبق قيدها برقم    193128 قيدت فى 19-03-2014 برقم ايداع   

2296 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

41 - شركة اتش اس كي ) HSK (   شركة سبق قيدها برقم    193128 قيدت فى 19-03-2014 برقم ايداع   

2297 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

42 - اسلم باهر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    186711 قيدت فى 02-01-2011 برقم ايداع   31 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

43 - اسلم باهر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    186711 قيدت فى 02-01-2011 برقم ايداع   31 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

44 - على محمد رضا السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    188976 قيدت فى 22-02-2012 برقم ايداع   

1686 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه محرر فى 

2021/12/7 ومصدق على توقيعاته رقم 220 غ لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

45 - على محمد رضا السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    188976 قيدت فى 22-02-2012 برقم ايداع   

1686 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

46 - شركه باسم محمد وشريكه محمد حامد   شركة سبق قيدها برقم    189742 قيدت فى 19-06-2012 برقم 

ايداع   5258 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر فى 

2012/4/4 ثابت التاريخ برقم 2204 أ لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

47 - شركه باسم محمد وشريكه محمد حامد   شركة سبق قيدها برقم    189742 قيدت فى 19-06-2012 برقم 

ايداع   5258 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

48 - الصفوه للستيراد و التصدير مصطفى حسين احمد محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    157279 

قيدت فى 16-06-2001 برقم ايداع   4344 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

مصدق على توقيعاته برقم 2426 ب لسنه 2019 توثيق السكندريه  تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

49 - الصفوه للستيراد و التصدير مصطفى حسين احمد محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    157279 

قيدت فى 16-06-2001 برقم ايداع   4344 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة

50 - المحلت العموميه للموسيقي ش م م   شركة سبق قيدها برقم    47761 قيدت فى 04-09-2011 برقم 

ايداع   1000005 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب موجه من سجل تجارى 

القاهره شطب الفرع الكائن بالعنوان / 19 شارع مرسى بدر بالمحلت ارقام 25؛ 26؛ 27 قسم العطارين - 

السكندريه - المودع برقم 1000005 فى 2011/9/4 قيد 47761

51 - ياسر محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    195700 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع   

8087 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه محرر فى 

2022/6/1 وملخصه مسجل برقم 832 لسنه 2022 ومشهر عنه محكمه شرق السكندريه تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

52 - ياسر محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    195700 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع   

8087 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
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53 - شركة باسيلى للمقاولت والتجارة   شركة سبق قيدها برقم    103919 قيدت فى 29-03-1994 برقم 

ايداع   2161 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع الكائن في العنوان / 33 

شارع مصطفى كامل - بوكلى

54 - شركة شوب مانيا Shop MANIa لتنظيم المعارض والحفلت - تامر سليمان فهمى محمود وشريكته   

شركة سبق قيدها برقم    197282 قيدت فى 08-09-2016 برقم ايداع   7968 وفى تاريخ  2022-08-29   

تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر فى 2022/8/23 ومصدق على توقيعاته برقم 

1523 ب لسنه 2022 توثيق محرم بك تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

55 - شركة شوب مانيا Shop MANIa لتنظيم المعارض والحفلت - تامر سليمان فهمى محمود وشريكته   

شركة سبق قيدها برقم    197282 قيدت فى 08-09-2016 برقم ايداع   7968 وفى تاريخ  2022-08-29   

تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - بدرى عبده زكى وشركاه لبيع الفواكه   شركة سبق قيدها برقم    156245 قيدت فى 29-01-2001 برقم 

ايداع   778 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق على 

توقيعاته 1001 ط لسنه 2022 توثيق اسكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

57 - بدرى عبده زكى وشركاه لبيع الفواكه   شركة سبق قيدها برقم    156245 قيدت فى 29-01-2001 برقم 

ايداع   778 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

58 - هيثم ابو الفتوح احمد و شريكته امال حنفى محمود على   شركة سبق قيدها برقم    183310 قيدت فى 

03-11-2009 برقم ايداع   10396 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه تضامن عرفى محرر 2013/6/1 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

59 - هيثم ابو الفتوح احمد و شريكته امال حنفى محمود على   شركة سبق قيدها برقم    183310 قيدت فى 

03-11-2009 برقم ايداع   10396 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

60 - عدل السم التجارى الى )شركه سمير سلمه بشاى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    156486 قيدت 

فى 28-02-2001 برقم ايداع   1622 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه محرر فى 2018/2/21 وملخصه مسجل برقم 202 لسنه2022 ومشهر عنه شركات غرب 

السكندريه ومصدق على توقيعاته برقم 916 ف لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

61 - عدل السم التجارى الى )شركه سمير سلمه بشاى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    156486 قيدت 

فى 28-02-2001 برقم ايداع   1622 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

62 - عدل السم التجارى الى اسلم المنزلوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    183716 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع   11996 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه تضامن محرر فى 2020/6/29 مصدق علي توقيعاته برقم 969 س لسنه 2020 توثيق المنتزه اول  تم 

فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بناء علي خروج 1- السيده / ايمان مصطفى جابر السيد المنزلوى 2- السيد / 

مصطفي جابر المنزلوى

63 - عدل السم التجارى الى اسلم المنزلوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    183716 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع   11996 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

64 - اسلم المنزلوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    183716 قيدت فى 16-03-2015 برقم ايداع   

2292 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

65 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    183716 قيدت فى 16-03-2015 برقم ايداع   2292 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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رأس المال

1 - تعديل السم التجاري ليصبح  عصام يعقوب احمد فهمي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     71002 قيدت فى 

07-05-1970 برقم ايداع    1264وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600.000

2 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

3 - تعديل اسم الشركه الى  / لنده بطرس برسوم سلمه - وسيم يوسف انيس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

104585 قيدت فى 09-06-1982 برقم ايداع    4410وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  136,500.000

4 - تعديل السم التجارى الى احمد محمد محمود احمد الشيخ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     129059 قيدت 

فى 17-03-1990 برقم ايداع    2005وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

12,000.000

5 - كادمار ترافل - القاضي و شركاه للسياحه - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     162067 قيدت فى 15-03-2003 برقم ايداع    1871وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  3,100,000.000

6 - تعدل الى المجموعه الهندسيه للنشاءات "م.أكرم حسين ,م. أشرف الزيات( شركة سبق قيدها برقم     

121104 قيدت فى 17-08-1987 برقم ايداع    6689وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  100,000.000

7 - محمد عبد التواب عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     174622 قيدت فى 15-05-2007 برقم 

ايداع    5011وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

8 - الخشاب للستيراد شركة سبق قيدها برقم     174622 قيدت فى 15-05-2007 برقم ايداع    5011وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

9 - يعدل اسم الشركه التجارى الى  عمرو محمد عبد القادر السيد علم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

176578 قيدت فى 22-11-2007 برقم ايداع    11280وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  250,000.000

10 - تعديل السم التجاري ليصبح  لنيكس للتشييد و البناء ) المهندس  يحيي عبدالحليم و شريكه ( شركة سبق 

قيدها برقم     191319 قيدت فى 26-02-2013 برقم ايداع    1562وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  100,000.000

11 - اسلم خالد خميس على محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     204359 قيدت فى 03-08-2021 برقم 

ايداع    5888وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - شركة النمر لصناعه الثاثات و الموبليا شركة سبق قيدها برقم     153706 قيدت فى 03-04-2000 برقم 

ايداع    2604وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  51,000.000

13 - شركه محمد صلح عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     168079 قيدت فى 30-04-2005 برقم 

ايداع    3388وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

14 - تعديل السم التجاري ليصبح / اولد محمد خضر  و شركاهم شركة سبق قيدها برقم     164469 قيدت فى 

19-01-2004 برقم ايداع    508وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000
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15 - مهندس  عمرو كمال الدين عشماوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135086 قيدت فى 1993-10-18 

برقم ايداع    6406وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

16 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  الشركه المصريه لتصنيع مستلزمات الوانى المنزليه  محى الدين 

محمود مرسى عبدالعال و شركاه شركة سبق قيدها برقم     171150 قيدت فى 04-06-2006 برقم ايداع    

4579وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  540,000.000

17 - تعديل السم التجاري ليصبح / عصام صلح الدين و شركاه شركة سبق قيدها برقم     205343 قيدت فى 

26-06-2022 برقم ايداع    5800وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

120,000.000

18 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / عصام يعقوب احمد فهمى وشركاه - اخوان فهمى شركة سبق قيدها 

برقم     47870 قيدت فى 03-05-1954 برقم ايداع    1959وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  700.000

19 - احمد جزولى راتب وابراهيم الهامى راتب شركة سبق قيدها برقم     39563 قيدت فى 1950-01-29 

برقم ايداع    333وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  75,000.000

20 - مخازن التبريد الماهوشيه ) درويش وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     39563 قيدت فى 1950-01-29 

برقم ايداع    333وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  75,000.000

21 - بدرى عبده زكى وشركاه لبيع الفواكه شركة سبق قيدها برقم     156245 قيدت فى 29-01-2001 برقم 

ايداع    778وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

22 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / محمد حسن محسن وشريكه ابراهيم حسن محسن شركة سبق قيدها 

برقم     185735 قيدت فى 20-07-2010 برقم ايداع    7214وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  18,000.000
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العناوين

1 - شركه النور للبصريات ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     137170 قيدت فى 19-11-1994 برقم ايداع    

8269وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف التاشير بافتتاح مقر اداري في 

بني سويف الكائن /عقار رقم )1( برج اركاديا شارع صالح ايوب بني سويف - محافظة بني سويف و تعيين السيد 

/ رفيق رافت مرتجي منقريوس زقلمة مديرا مسؤل عن الفرع و يتحمل المسؤلية مصري الجنسية 

28601112500277

2 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / مينا البصل فرع )1( بشاير الخير 3 محل رقم 6 عمارة 69 القباري - قسم 

مينا البصل المودع برقم 6663 في 2022/8/3 برقم قيد تابع 202561 دائم السكندرية

3 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / فرع 2 ك17 طريق اسكندريه مطروح - العجمي - قسم الدخيله المودع 

برقم 6665 في 2022/8/3 برقم قيد تابع 202561 دائم اسكندريه

4 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير فاتتاح الفرع الكائن بالعنوان / اللبان فرع )3( 70و72 تقاطع شارع الفراهده مع شارع اسماعيل مهنا -

الدور الرضي -قسم اللبان المودع برقم 6667 في 2022/8/3 برقم تابع 202561 دائم اسكندرية

5 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن /فرع4 بجوار 520 شارع ملك حفنى مندره بحري - قسم المنتزه والمودع برقم 

6669 في 2022/8/3 والمقيد برقم تابع 202561 دائم اسكندريه

6 - صيدليات عجمي - علي عجمي وشركاه لداره الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     202561 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    10095وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تاشير بافتتاح فرع الكائن بالعنوان / فرع )5( 52 شارع المير عمر - الغيط الصعيدى - محرم بك المودع برقم 

6671 فى 2022/8/3 برقم قيد تابع 202561 دائم السكندريه

7 - كادمار ترافل - القاضي و شركاه للسياحه - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     162067 قيدت فى 15-03-2003 برقم ايداع    1871وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / شقه 11 بالعقار رقم 12 بالدور الثالث بشارع بلل 

بن رباح - ناصيه النويرى - النزهه - القاهره المودع برقم 16333 فى 2022/8/9 برقم قيد 434869 القاهره 

المميز

8 - كادمار ترافل - القاضي و شركاه للسياحه - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     162067 قيدت فى 15-03-2003 برقم ايداع    1871وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 15 شارع لبنان - المهندسين - الجيزه

9 - كادمار ترافل - القاضي و شركاه للسياحه - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     162067 قيدت فى 15-03-2003 برقم ايداع    1871وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى ومحلها القانونى ليصبح / 9 شارع سيزوستريس
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10 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / وحدة القباري ش 5 ملك شاه بالقباري -مينا 

البصل المودع برقم 588 في 1967/4/16

11 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / وحدة سموحة ش قنال المحمودية -خلف نادي 

سموحة المودع برقم 589 في 1967/4/16

12 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / مصنع العلف -العامرية -المنطقة الصناعية -

االناصرية المودع برقم 7626 في 1995/11/1

13 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفراع الكائن بالعنوان / وحدة الحديثة سيدي جابر ش قنال المحمودية -

البر القبلي النزهه المودع برقم 73 في 2001/1/3

14 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /وحدة المصرية سيدي جابر ش قنال المحمودية -

البر القبلي -النزهه الموده برقم 74 في 2001/1/3

15 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان وحدة محرم بك شارع القنال المحمودية البر القبلي 

-محرم بك

16 - شركة مضارب اسكندرية شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     66537 قيدت فى 16-04-1967 برقم ايداع    587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / وحدة كرموز فرع شارع قنال المحمودية رقم 44 

او تابع له مصنع مكرونة لؤلؤة السكندرية المودع برقم 591 في 1967/4/16

17 - تعدل الى المجموعه الهندسيه للنشاءات "م.أكرم حسين ,م. أشرف الزيات( شركة سبق قيدها برقم     

121104 قيدت فى 17-08-1987 برقم ايداع    6689وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 33 شارع مسجد القصبجى - ارضى - شقه ) 1 ( - 

قسم محرم بك & المودع برقم 6872 فى 2022/8/10 برقم قيد تابع 121104 دائم السكندريه

18 - تعديل اسم الشركة الى  شركة مطاحن ومخابز السكندرية شركة مساهمة وفقا لحكام قانون الشركات 

المصرى رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها برقم     66655 قيدت فى 08-06-1967 برقم ايداع    

1011وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع مطحن 

نوفل المودع برقم 1012 سنة 1967 الي / شارع كرموز -قسم كرموز السكندرية

19 - تعديل اسم الشركة الى  شركة مطاحن ومخابز السكندرية شركة مساهمة وفقا لحكام قانون الشركات 

المصرى رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها برقم     66655 قيدت فى 08-06-1967 برقم ايداع    

1011وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع قطاع 

المحمودية المودع برقم 1542 لسنه 1996 الي /308 قنال المحمودية
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20 - شركة مطاحن ومخابز السكندريه ش.م تابعه شركة سبق قيدها برقم     66655 قيدت فى 1996-03-10 

برقم ايداع    1542وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 308 قنال 

المحمودية

21 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     66655 قيدت فى 10-03-1996 برقم ايداع    1542وفى تاريخ  

11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 308 قنال المحمودية

22 - ساينز للستثمار السياحي -م0فادي فؤاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     162395 قيدت فى 

30-04-2003 برقم ايداع    3148وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

تاشير بافتتاح فرع الشركه كائن فى / قريه سيدى عبد الرحمن بالكيلو 134 طريق السكندريه مطروح 

الصحراوى شاطئ الهنا بقريه بيانكى مركز العلمين - محافظه مطروح و نشاطه مطعم وكافتيريا ومدير الفرع / 

فادى فؤاد يوسف مواليد 1973/6/10 اسكندريه مصرى اودع برقم 2181 وقيد تابع برقم 162395 دائم 

السكندريه

23 - دجافو-اوبرى فيه شركة سبق قيدها برقم     162395 قيدت فى 30-04-2003 برقم ايداع    3148وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تاشير بافتتاح فرع الشركه كائن فى / قريه 

سيدى عبد الرحمن بالكيلو 134 طريق السكندريه مطروح الصحراوى شاطئ الهنا بقريه بيانكى مركز العلمين - 

محافظه مطروح و نشاطه مطعم وكافتيريا ومدير الفرع / فادى فؤاد يوسف مواليد 1973/6/10 اسكندريه 

مصرى اودع برقم 2181 وقيد تابع برقم 162395 دائم السكندريه

24 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد عاطف عبد الرحمن سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     199316 

قيدت فى 20-08-2017 برقم ايداع    8506وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / المحل الكائن فى شارع البيطاش الرئيسى عمارات الندلس 

والحجاز بجوار محل برونتو - قسم الدخيله & اودع برقم 7008 وقيد برقم تابع 199316 دائم السكندريه

25 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد عاطف عبد الرحمن سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     199316 

قيدت فى 20-08-2017 برقم ايداع    8506وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل عنوان المقر الرئيسى للشركه ليصبح / المحل الكائن بشارع البيطاش الرئيسى امام بنك مصر 

مباشره - قسم الدخيله

26 - يعدل اسم الشركه التجارى الى  عمرو محمد عبد القادر السيد علم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

176578 قيدت فى 22-11-2007 برقم ايداع    11280وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل المقر الرئيسى للشركه ليصبح / 6 شارع النصر - الدور الخامس - قسم الجمرك

27 - عدل الى احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير( شركة سبق قيدها برقم     116542 قيدت فى 

10-04-1986 برقم ايداع    2238وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل الكائن بالعقار رقم )39( ميدان فيكتور عمانويل - سموحه - قسم سيدى جابر 

& والمودع برقم 5199 فى 2015/6/11 برقم قيد 116542

28 - عدل الى احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير( شركة سبق قيدها برقم     116542 قيدت فى 

10-04-1986 برقم ايداع    2238وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل الكائن بالعقار )10( تنظيم بشارع القبال - عماره ) قصر القبال ( - ناصيه 

شارعى القبال وعبدالجليل سعد - قسم الرمل اول & المودع برقم 6982 فى 2017/7/20 وقيد برقم 116542

29 - شركه محمد صلح عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     168079 قيدت فى 30-04-2005 برقم 

ايداع    3388وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز للشركة 

الي / 98 ش السكندراني -قسم محرم بيك-السكندرية -الدور الول
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30 - الشركة العربية للنتاج والتعمير )اليكس تايلز( مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     130927 قيدت 

فى 23-03-1991 برقم ايداع    1696وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية التاشير بافتتاح فرع للشركه كائن / عقار رقم 99 ك 26 , 27 طريق السكندريه / القاهره 

الصحراوى - بحرى الطريق - مرغم الصناعيه عبدالقادر - قسم العامريه & اودع برقم 7189 فى 2022/8/21 

وقيد برقم تابع 130927 دائم السكندريه

31 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  شركه الخضرى للتخليص الجمركى ) حسام محمود حسن محمود 

شلبى وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     198361 قيدت فى 09-05-2017 برقم ايداع    4476وفى تاريخ  

22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع الكائن بالعنوان /الشقة رقم 1 

مدخل 1 بلوك 6 الدور الرضي -مساك النوبارية الجديدة -الورديان -قسم مينا البصل المودع برقم 7243 في 

2022/8/22 برقم قيد تابع198361 دائم

32 - متولى عبدا السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     136755 قيدت فى 10-09-1994 برقم ايداع    

6099وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 59 شارع رمسيس - قسم الزبكيه - القاهره -  ونشاطه / معرض وبيع قطع غيار سيارات ومدير 

الفرع / متولى عبدا السيد السيد  & المودع برقم17685 فى 2022/8/24 برقم قيد 136755

33 - بدرى عبده زكى وشركاه لبيع الفواكه شركة سبق قيدها برقم     156245 قيدت فى 29-01-2001 برقم 

ايداع    778وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع 

الكائن /  35 ش القفال الورديان قسم مينا البصل - السكندرية اودع برقم 7465 و قيد تابع 156245 دائم 

اسكندرية

34 - شركة باسيلى للمقاولت والتجارة شركة سبق قيدها برقم     103919 قيدت فى 31-03-1982 برقم ايداع    

2522وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بمحو الفرع الكائن 

بالعنوان / 33 شارع مصطفي كامل - بوكلى

35 - عدل الى احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير( شركة سبق قيدها برقم     116542 قيدت فى 

10-04-1986 برقم ايداع    2238وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان /  المحل الكائن بالعقار رقم 39 ميدان فيكتور عمانويل - سموحه - قسم 

سيدى جابر & المودع برقم 7586 فى 2022/8/31 وقيد برقم تابع 116542 دائم السكندريه

36 - عدل الى احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير( شركة سبق قيدها برقم     116542 قيدت فى 

10-04-1986 برقم ايداع    2238وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / المحل الكائن بالعقار رقم )10( تنظيم بشارع القبال - ناصيه شارعى 

القبال وعبدالجليل سعد - عماره قصر القبال - قسم الرمل اول & المودع برقم 7595 فى 2022/8/31 وقيد 

برقم تابع 116542 دائم السكندريه
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النشاط

1 - كادمار ترافل - القاضي و شركاه للسياحه - خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     162067 قيدت فى 15-03-2003 برقم ايداع    1871 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح الماده 4 بعد التعديل :- تكون مركز الشركه الرئيسى ومحلها القانونى 9 شارع سيزوستريس - العطارين - 

السكندريه ويكون مكان وموقع ممارسه النشاط فى جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم 

موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 ومع مراعاه القانون رقم 14 لسنه 2012 بشان التنميه المتكامله في شبه جزيره 

سيناء لمديرى الشركه ان يقدروا انشاء فروع او وكالت للشركه داخل جمهوريه مصر العربيه او او خارجها فيما 

عدا شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا علي فتح فروع فيها

2 - تعديل السم التجاري ليصبح / ورثه حجازى احمد المهدي وورثه / احمد حجازى احمد المهدى -  خميس 

حجازى احمد المهدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     134980 قيدت فى 27-09-1993 برقم ايداع    5867 

وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / مخبز نصف الى بلدى ماوى

3 - شركة النمر لصناعه الثاثات و الموبليا شركة سبق قيدها برقم     153706 قيدت فى 03-04-2000 برقم 

ايداع    2604 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / صناعه الثاث ليصبح النشاط 

/ تصدير فقط

4 - جمال محمد عمر وشركاه - اليكس تراكس شركة سبق قيدها برقم     202608 قيدت فى 2019-12-18 

برقم ايداع    10647 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /المقاولت العامة 

ليصبح النشاط /مقاولت نقل و ايجار معدات و مقاولت عامه

5 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  شركه الخضرى للتخليص الجمركى ) حسام محمود حسن محمود شلبى 

وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     198361 قيدت فى 09-05-2017 برقم ايداع    4476 وفى تاريخ  

22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / خدمات جمركيه

6 - تعديل السم التجاري ليصبح  سيده عنتر السيد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     166360 قيدت فى 

08-09-2004 برقم ايداع    7481 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه الى / عموم الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( وعموم التوكيلت

7 - مسعد اليمانى واولده شركة سبق قيدها برقم     128040 قيدت فى 13-09-1989 برقم ايداع    6900 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي / تجاره المانيفاتوره بالجملة

8 - شركة باسيلى للمقاولت والتجارة شركة سبق قيدها برقم     103919 قيدت فى 31-03-1982 برقم ايداع    

2522 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستشارات الهندسيه والفنيه وتصميم 

المشروعات
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9 - توفيق اوضاع الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية طبقا القانون 159 لسنة 1981ولئحتة التنفيذية شركة 

سبق قيدها برقم     106281 قيدت فى 19-12-1982 برقم ايداع    9209 وفى تاريخ  30-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح الماده )4 (بعد التعديل :                                                                                                                                     

المركز الرئيسى للشركه : 386 شارع مصطفي كامل - قسم الرمل -السكندريه                                                                          

موقع ممارسه النشاط الصناعي : احدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 وتقع المسؤليه كامله علي عاتق الشركه في الحصول علي تراخيص 

مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الخص الحصول علي موافقه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه في حاله اقامه 

المشروع داخل او خارج المناطق الصناعيه دون ادنى مسؤليه علي الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره في هذا 

الشان                                 موقع ممارسه باقى النشطه : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

10 - عدل الى احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير( شركة سبق قيدها برقم     116542 قيدت فى 

10-04-1986 برقم ايداع    2238 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / استيراد 

شنابر النظارات ولوزمها من البصريات وعموم الستيراد

الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجاري ليصبح  عصام يعقوب احمد فهمي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     71002 قيدت 

فى 07-05-1970 برقم ايداع    1264 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة النمر لصناعه الثاثات و الموبليا شركة سبق قيدها برقم     153706 قيدت فى 03-04-2000 برقم 

ايداع    2604 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شركه محمد صلح عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     168079 قيدت فى 30-04-2005 برقم ايداع    

3388 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / عصام يعقوب احمد فهمى وشركاه - اخوان فهمى شركة سبق قيدها 

برقم     47870 قيدت فى 03-05-1954 برقم ايداع    1959 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119182   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-1987 برقم ايداع    1195 الى   شركه الرضا - رضا محمد عبدالرحمن وشركاه

2 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49074   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-05-1955 برقم ايداع    1125 الى   تعديل السم التجاري / ورثه خليل حسن خليل وشركاه )

عنهم ياسين حسين خليل ومحمد حسين خليل (

3 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104585   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-1982 برقم ايداع    4410 الى   تعديل اسم الشركه الى  / لنده بطرس برسوم سلمه - 

وسيم يوسف انيس وشركاه

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143704   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-1997 برقم ايداع    4202 الى   اسم الشركه هو / التكامل لتداول الوراق الماليه

5 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134980   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-09-1993 برقم ايداع    5867 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / ورثه حجازى احمد 

المهدي وورثه / احمد حجازى احمد المهدى -  خميس حجازى احمد المهدى وشركاه

6 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164469   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2004 برقم ايداع    508 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / اولد محمد خضر  و 

شركاهم

7 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 205343   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2022 برقم ايداع    5800 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / عصام صلح الدين و 

شركاه

8 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47870   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-05-1954 برقم ايداع    1959 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / عصام يعقوب 

احمد فهمى وشركاه - اخوان فهمى

9 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60969   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-07-1963 برقم ايداع    1726 الى   شركة مساهمة تابعة للقانون 159 لسنة 1981 القانون 

95 لسنة 1992 ولئحة التنفيذية طبقا للقواعد والتعليمات المعمول بها الشركة العربية المتحده للشحن التفريغ

10 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168897   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    7396 الى   شركه مصر للصرافه

11 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 111502   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-06-1984 برقم ايداع    4444 الى    تعديل قانون المنشاه ليصبح / تحت مظله القانون رقم 

159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه طبقا للقواعد والتعليمات المعمول بها شركة السكندرية لتداول الحاويات 

والبضائع

12 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 185735   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-07-2010 برقم ايداع    7214 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / محمد حسن 

محسن وشريكه ابراهيم حسن محسن
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الشخاص

1 -   شريف درويش محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39563   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1950 برقم ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1950  بــ :  رفع اسم الشريك / شريف درويش 

محمد خليل للوفاه  وخروج 8 من ورثته

2 - مصطفى  محمد عبد الكريم  احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    123040   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1988 برقم ايداع   1737 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1988  بــ :  تعيين السيد / مصطفي محمد 

عبد الكريم احمد كمصفى قانونى للشركه

3 - هانى طلعت مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  يتولى اداره الشركه مجلس اداره 

مؤلف من ) ثلثه ( اعضاء على القل ومن ) سبعه ( اعضاء على الكثر تعينهم الجمعيه العامه , وقد تم تعيين 

المجلس من ) 7 ( اعضاء

4 - طارق طلعت مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  

5 - هشام طلعت مصطفي  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  

6 - سحر طلعت مصطفى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  

7 - امال محمد مختار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    1988-08-27 

برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  

8 - محمد هاني طلعت مصطفي إبراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  من ذوي الخبرة

9 - احمد طلعت هانى طلعت مصطفى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124613   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-08-1988 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1988  بــ :  من ذوي الخبرة

10 - معتز مسعد اليمانى عبد الجواد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    128040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-1989 برقم ايداع   6900 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1989  بــ :  اتفق الشركاء علي تغير حق 

الدارة و التوقيع علي كل من معتز مسعد اليماني عبد الجواد ومجدي مسعد اليماني عبد الجواد منفردين او 

مجتمعين و خروج من الدارة و التوقيع مسعد اليماني عبد الجواد من تاريخ هذا العقد كما اتفق الشركاء علي 

الخروج من نشاط عموم الستيراد و التصدير و استمرار في نشاط تجارة المانيفاتورة بالجملة

11 - حمدى عاشور عبد ا مبروك محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128371   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1989 برقم ايداع   8705 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1989  بــ :  الموافقه علي تجديد عضويه 

الساده رئيس واعضاء مجلس الداره الذين انتهت مده عضويتهم لثلث سنوات مقبله مع احتفاظ كل عضو بمهامه 

دون تغيير

12 - محمد عبدالمنعم  حسن محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    130398   وتم ايداعه بتاريخ    1990-12-06 

برقم ايداع   7940 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1990  بــ :  تجديد تعين المهندس / محمد عبد المنعم حسن 

محمد مصفيا وقائم علي تسيير اعمال الشركه حتى تاريخ التصفيه للشركه بدون اتعاب // الموافقه بالجماع علي 

مد مده التصفيه للشركه لمده اربع سنوات تبدا من 2021/9/3 تاريخ انتهاء مدتها السابقه المؤشر بها في السجل 

التجاري حتى 2025/9/2 حتي النتهاء من العمال الجاريه

13 - يسري عبدالرحمن محمد جويد  مفوض   المقيد برقم قيد    31146   وتم ايداعه بتاريخ    1946-02-02 

برقم ايداع   403 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1992  بــ :  تجديد تعيين السيد المهندس / يسري عبدالرحمن 

محمد جويد مفوضا علي الشركه المصريه للنشا والخميره والمنظفات اعتبارا من 2022/6/6لمده ثلثه اشهر 

ولحين صدور قرارات اخري
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14 - محمد  عمرو  كمال  الدين عشماوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    135086   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-1993 برقم ايداع   6406 تم التأشير فى تاريخ 18-10-1993  بــ :  انضام السيد / محمد عمرو كمال 

الدين عشماوي )كشريك متضامن (/ تعديل حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و كافة اعمال التصرف كالشراء و البيع و الرهن و البدل و المقايضة و كل ثابت او منقول او التوقيع 

علي كافة العقود البتدائية و النهائية و جميع التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و خلفه ليصبح للثلثة شركاء 

المتضامين) عمرو كمال الدين محمد عشماوي / صدف حسين عبد الخالق سعيد البارودي / محمد عمرو كمال 

الدين عشماوي ( مجتمعين او منفردين

15 - هشام عبد الستار بكرى حسن محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136149   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1994 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1994  بــ :  وافق الحاضرون بالجماع على 

التجديد لمجلس الداره الحالى لمده ثلث سنوات قادمه من 2021-2023 تنتهى بأنعقاد الجمعيه العموميه لسنه 

2023

16 -   شريف درويش محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39563   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1950 برقم ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 09-10-1995  بــ :  رفع اسم الشريك / شريف درويش 

محمد خليل للوفاه  وخروج 8 من ورثته

17 - هانى حسنى محمد النمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153706   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2000 برقم ايداع   2604 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2000  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

هانى حسني محمد النمر للوفاه وانضمام ورثته كشركاء موصيين /// انضمام خمس شركاء موصيين مذكوريين 

بالعقد

18 - احمد عبدالوهاب عطوه حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  المادة الولي : يشكل مجلس 

ادارة شركة السكندرية للزيوت و الصابون اعتبارا من 2022/7/1 لمدة ثلث سنوات علي النحوالتي : السيد 

المحاسب/ احمد عبد الوهاب عطوه حسن  -العضو المنتدب التنفيذي - السيد المهندس /  محمود نجيب احمد عامر 

-عضو منتدب للشئون الفنية -السيد اللواء /عصام الدين توفيق زهران -عضو معين غير متفرغ / المادة التانية : 

يتشكل تشكيل مجلس ادارة الشركة بعضو منتخب من العاملين بالشركة وفقا لحكام القانون المنظم لذلك و طبقا 

لحكام قانون 185 / 2020 و لئحته التنفيذية و النظام الساسي للشركة

19 - محمود محمد نجيب احمد عامر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  السيد المهندس / محمود نجيب 

احمد عامر - عضو منتدب للشئون الفنية

20 - عصام الدين توفيق زهران  عضو معين   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  السيد اللواء / عصام الدين توفيق 

زهران -عضو معين غير متفرغ

21 - جمال عبده زكى حبشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    156245   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2001 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2001  بــ :  

22 - مصطفي عبدالعزيز ابراهيم طعيمه  مصفى   المقيد برقم قيد    66537   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1967 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2001  بــ :  مد اعمال التصفية حتي 

2022/12/31 مع قيام المصفي باتخاذ الجراءات اللزمة لنهاء اعمال التصفية

23 - عمرو احمد مصطفي محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134925   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1993 برقم ايداع   5572 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2001  بــ :  تعيين السيد الستاذ الدكتور / 

عمرو احمد مصطفي رئيسا لمجلس الداره الغير تنفيذى للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى

24 - محمد طارق عباس السيد رمضان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    134925   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1993 برقم ايداع   5572 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2001  بــ :  تعين السيد اللواء بحرى ا ح / 

محمد طارق عباس السيد رمضان العضوالمنتدب للنقل البحرى بالشركه القابضه للنقل البحرى والبرى

25 - عبدالمطلب المتولي عبده خضر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    134925   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1993 برقم ايداع   5572 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2001  بــ :  تعين السيد اللواء ا ح / 

عبدالمطلب المتولى عبده خضر عضوا منتدبا تنفيذيا للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى
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26 - فادى فؤاد يوسف عبد الملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162395   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2003 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2003  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح حق الدارة و التوقيع للطرف الول المهندس /فادي فؤاد يوسف منفردا وله كافة السلطات و الصلحيات 

لتحقيق غرض الشركة و كذلك له الحق في التوقيع لدي البنوك باسم الشركة منفردا وايضا له الحق في القتراض 

من البنوك المختلفة منفردا و ايضا حق الرهن منفردا و له حق بيع اصول الشركة وله الحق منفردا لنقل و بيع و 

التنازل عن العلمات التجارية

27 - كمال محمد كمال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106281   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-1982 برقم ايداع   9209 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2003  بــ :  عضو مجلس الداره ممثل عن 

اتحاد المساهمين

28 - صبرى حامد محمد يوسف عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106281   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-1982 برقم ايداع   9209 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2003  بــ :  )عضو مجلس الدراه ممثل عن 

اتحاد المساهمين(

29 - محمد السعيد حسن حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    106281   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-12-1982 برقم ايداع   9209 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2003  بــ :  الموافقه على تعين 

مجلس اداره الشركه العربيه لتجاره المنسوجات والسلع -الموافقه بالجماع على تحديد صلحيات واختصاصات 

السيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب على النحو التالى :- السيد الستاذ / محمد السعيد حسن حسنين بصفته 

رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب له حق التوقيع عن الشركه هو او من يفوضه على كافه معاملت الشركه 

وامام البنوك وجميع الجهات الرسميه وكذا حق التوقيع عن الشركه فى جميع العقود بكافه انواعها واشكالها سواء 

بالمشاركه اواليجار , وكذا جميع عقود الشراء وبيع الصول الثابته والمنقوله والعقارات امام الشهر العقارى 

ومكاتب التوثيق وكافه الجهات الرسميه وحق القتراض والرهن وتفويض وتوكيل الغير فى بعض او كل ما سبق 

بحيث ل يتم بيع الصول الثابته او المنقوله المملوكه للشركه ال بعد موافقه مجلس ااداره

30 - احمد ناصر حسن خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106281   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-1982 برقم ايداع   9209 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2003  بــ :  )عضو مجلس الداره ممثل عن 

اتحاد المساهمين (

31 - عبد العزيز نور الدين عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106281   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-1982 برقم ايداع   9209 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2003  بــ :  ) عضو مجلس الداره ممثل عن 

اتحاد المساهمين(

32 - نبيل محمد السيد الخطيب  مساعد رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60942   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1963 برقم ايداع   1658 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2003  بــ :  انهاء التعامل مع السيد المهندس 

/ نبيل محمد السيد الخطيب - مساعد رئيس مجلس الداره لشئون النتاج بعقد محدد المده من الشركه اعتبارا من 

يوم 2022/7/16 وذلك للستقاله

33 - بيومى محمد محمد بيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168079   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2005 برقم ايداع   3388 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  تعديل صفة الشريك /بيومي 

محمد محمد بيومي ليصبح شريك متضامن

34 - محمد صلح عطيه علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    168079   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2005 برقم ايداع   3388 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح / الدارة و التوقيع امام البنوك و في المسائل الفنية و عقود البيع و الشراء للشريك المتضامن / محمد 

صلح عطية

35 - فادى فؤاد يوسف عبد الملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162395   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2003 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2009  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح حق الدارة و التوقيع للطرف الول المهندس /فادي فؤاد يوسف منفردا وله كافة السلطات و الصلحيات 

لتحقيق غرض الشركة و كذلك له الحق في التوقيع لدي البنوك باسم الشركة منفردا وايضا له الحق في القتراض 

من البنوك المختلفة منفردا و ايضا حق الرهن منفردا و له حق بيع اصول الشركة وله الحق منفردا لنقل و بيع و 

التنازل عن العلمات التجارية
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60 - فاروق انيس يوسف فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تم رفع اسم المرحوم / فاروق 

انيس يوسف للوفاه وانضمام ورثته 1- مينا فاروق انيس يوسف  2- فادي فاروق انيس يوسف كشركاء متضامنين

61 - مينا  فاروق  انيس  يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

62 - فادي  فاروق  انيس  يوسف  فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

63 - ايهاب زكريا رفعت  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    1982-06-09 

برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك / ايهاب زكريا رفعت الى 

شريك متضامن

64 - سمير وجدى انيس يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تم رفع اسم المرحوم / سمير 

وجدى انيس يوسف من الشركه للوفاه وانضمام ورثته  1- باهر سمير وجدى انيس يوسف كشريك متضامن  2- 

انضمام شركاء موصيين مذكورين بالعقد

36 - محمود احمد مدنى سنوسى  مصفى   المقيد برقم قيد    98968   وتم ايداعه بتاريخ    1980-12-22 

برقم ايداع   8703 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2010  بــ :  1/ الموافقه على تجديد مده التصفيه والمصفى 

السيد / محمود احمد مدنى سنتين قابله للتجديد لمدد اخرى تبدا من تاريخ انهاء المده السابقه 2021/7/25 من 

التاشير فى السجل التجارى وتحديد اتعابه بمبلغ 1000 جنيه على ان يقوم المصفى بجميع العمال وعلى وجه 

الخصوص ,أ / وفاء ما على الشركه من ديون , ب/ بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد العلنى او بايه طريقه 

اخرى , ج/ تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقبول الصلح والحكم 2/ تفويض الجمعيه العامه للمصفى بيع 

السياره الشركه 3/ تفويض المصفى فى انهاء النزاع الضربى مع ضرائب الشركات المساهمه وضرائب كسب 

العمل وسداد اى ضرائب مستحقه 4/ تمام الموافقه على تقرير للمصفى عن الفتره من بدايه التصفيه وحتى 

2021/12/31

37 - امير مجدي بداري غالي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    101760   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1981 برقم ايداع   6125 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  اضافه حق بيع وشراء اصول 

الشركه من عقارات وسيارات للشريكين / امير مجدي بدارى غالى و هانى مجدي بدارى غالى

38 -  احمد محمد محمود احمد احمد الشيخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    129059   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1990 برقم ايداع   2005 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك/احمد محمد محمود احمد الشيخ بمفرده

39 - مريم  احمد محمد محمود احمد الشيخ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129059   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1990 برقم ايداع   2005 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  انضمام / مريم احمد محمد 

محمود احمد الشيخ كشريك متضامن الى الشركه

40 - حبيبه  احمد محمد  محمود   احمد الشيخ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129059   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-1990 برقم ايداع   2005 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  انضمام / حبيبه احمد 

محمد محمود احمد الشيخ كشريك متضامن الى الشركه

41 - عبير بدرالدين مصطفي جمال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129059   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1990 برقم ايداع   2005 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  تخارج الشريكه المتضامنه / 

عبير بدر الدين مصطفي جمال من الشركه

42 - محمد عبدالحليم السيد محمد ابوالسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    191319   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2019  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / 

محمد عبدالحليم السيد محمد ابوالسعود من الشركه

43 - محمد السيد منصور محمد عجمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    191319   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2019  بــ :  انضمام الشريك / محمد السيد 

منصور محمد عجمى كشريك متضامن الى الشركه
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44 - يحيي عبدالحليم السيد محمد ابوالسعود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    191319   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2019  بــ :  الداره حق والتوقيع : يكون حق 

الداره والتوقيع وتسير امور الشركه الماليه والداريه وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والرسميه وقطاع 

العمال العام والخاص وفى فتح الحسابات  فى البنوك والتعامل معها سحبا وايداعا والتوقيع على عقود البيع 

والشراء وابرام التفاقات وصرف التعويضات والقتراض والرهن من البنوك المقرضه للشركيين المتضامنين 

السيد / يحيى عبدالحليم السيد محمد ابو السعود والسيد / محمد السيد منصور محمد عجمى مجتمعين او منفردين او 

من ينوب عنهم قانونا اما ما يخص بيع او تاجير او تنازل عن اصول الشركه او رهنها فيلزم ان يكونوا مجتمعين

45 - احمد يعقوب احمد فهمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71002   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1970 برقم ايداع   1264 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  يعدل بند الداره ليصبح من بين 

الطرفين احمد يعقوب احمد فهمى وعصام يعقوب احمد فهمى مجتمعان او منفردان ويصبح راس مال الشركه 

بالتساوى بين الطراف التلتة

46 - عبدالرحمن محمد عصام عبداللطيف عجمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    202561   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-2019 برقم ايداع   10095 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2019  بــ :  حق الدارة و التوقيع 

يكون للشريك / عبد الرحمن محمد عصام عبد اللطيف عجمي بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه لتحقيق 

غرض الشركة و بعنوانها

47 - منه ا السيد على السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    202561   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2019 برقم ايداع   10095 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2019  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / 

منه ا السيد علي السيد من الشركة

48 - مرقس  وليام رزق بقطر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194684   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2015 برقم ايداع   1508 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2021  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع لكافة 

الشركاء مجتمعين او منفردين بدل من مرقس وليام رزق بقطر // اتفق الشركاء علي ان يكون الشريك / مرقس 

وليام بقطر المسؤل عن النشاط التخليص الجمركي

49 - اسلم خالد خميس علي محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    204359   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   5888 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع للطرف 

الول  الشريك المتضامن فقط بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها 

وبعنوانها وللمدير المعين الستاذ / محمد مصطفي رمضان مصطفى حق الدارة والتوقيع فيما يخص التخليص 

الجمركى فقط

50 - محمد  مصطفى  رمضان  مصطفى  حسين  مدير   المقيد برقم قيد    204359   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   5888 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  تعيين السيد / محمد مصطفى 

رمضان مصطفى مدير للتخليص الجمركى بدل من السيد / خالد علء عطار سليمان

51 - طارق  سعيد  محمد  بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66655   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-1967 برقم ايداع   1011 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  قرر المجلس علي الموافقة علي 

ان يكون المهندس / طارق سعيد محمد بلل عضو مجلس ادارة ممثل من اتحاد العاملين المساهين بدل من الستاذ 

احمد ابو المجد وذلك بناء علي نتيجة انتجابات اتحاد العاملين المساهمين

52 - محى الدين محمود مرسى عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    171150   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2006 برقم ايداع   4579 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  حق الداره والتوقيع باضافه 

القرض والرهن لختصاصات مدير الشركه / محى الدين محمود مرسى عبدالعال - رفع اسم الشريكه موصيه  

مذكوره بالعقد وانضمام ورثتها كشركاء موصيين - انضمام ثلثه شركاء موصيين مذكورين بالعقد
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53 - تامر محمد محمد الليثي ابوالغار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79624   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1973 برقم ايداع   4818 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  - تحديد  الصلحيات لرئيس 

مجلس الداره الستاذ / تامر محمد محمد الليثي رقم قومي    26909190201011  بان له الحق الداره 

والتوقيع وحق تمثيلها مع الغير وله في هذا وله في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها وله 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن راس المال الشركة وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة لممتلكاتها العقارية وله حق التعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام وتجديد العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل 

اوبعض مماذكر0

54 - فوزى جاد جرس الجندى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    149145   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-1998 برقم ايداع   10495 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  الموافقه على مجلس 

الداره الول المكون من الثلثه اعضاء - ومنح الدكتور / فوزى جاد جرس الجندى - رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب وكذا المهندس / رامى فوزى جاد جرس - نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب حق 

التوقيع عن الشركه ) منفردين ( ولهم فى سبيل ذلك اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل , ولهم حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت, والتعامل مع جميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والخاص والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والغرف التجاريه 

والسجل التجارى ومصلحه الضرائب والرقابه العامه على الصادرات والواردات وامام مصلحه الشهر العقارى 

والتوثيق ومصلحه الجمارك والهيئه القوميه للتامينات الجتماعيه ومكاتب العمل ومصلحه الحوال المدنيه 

وبورصتى الوراق الماليه بالقاهره والسكندريه وشركه مصر للمقاصه والحفظ المركزى وفتح الحسابات 

بشركات السمسره والحفظ المركزى والتوقيع على اوامر بيع وشراء الوراق الماليه والتعامل مع اقلم ونيابات 

المرور وتجديد وترخيص السيارات واستخراج واستلم الرخص وشهادات البيانات وتاسيس جميع انواع الشركات 

وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها فى جميع الدول والتوقيع على كافه محررات 

عقود التعديل الخاصه بالشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع على كافه التعاقدات سواء 

كانت محليه او خارجيه وحق دفع وسداد وقبض كافه المبالغ الماليه سواء من او الى كافه الشركات او الشخاص 

العتباريه او الفراد او الجهات الحكوميه او غير الحكوميه ومن جميع الخزائن الحكوميه وغير الحكوميه 

والشركات وكافه الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه واثبات تاريخ عقود اليجار والتعامل مع البنوك والمصارف 

والهيئات الماليه باى نوع من المعاملت الماليه كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

باسم ولصالح الشركه وتحقيقا لغراضها والفراج عن راسمال الشركه , وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى 

وشراء وبيع المنقولت واللت والمعدات والسيارات وكافه اصول الشركه الثابته والمنقوله ولهم مجتمعين او 

منفردين الحق فى القتراض من البنوك وفتح العتمادات المستنديه وطلب خطابات الضمان وشراء وبيع المحلت 

التجاريه والعقارات والتوقيع بذلك امام الشهر العقارى وتوقيع الرهون والكفاله بكافه انواعها , ولهم منفردين حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

55 - ميريم فوزى جاد جرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149145   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1998 برقم ايداع   10495 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  

56 - رامى فوزى جاد جرس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    149145   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-1998 برقم ايداع   10495 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  
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57 - لنده بطرس برسوم سلمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح لكل من / لنده بطرس برسوم سلمه , وسيم يوسف صبحى انيس مجتمعان او منفردين تحت عنوان 

الشركه

58 - مارتا نجيب  غالى  مجلع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  رفع اسم المرحومه / مارتا 

نجيب غالى مجلع للوفاه

59 - وسيم يوسف صبحى انيس يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك الموصى / 

وسيم يوسف صبحي انيس  الى شريك متضامن

65 - باهر  سمير  وجدى  انيس يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104585   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1982 برقم ايداع   4410 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

66 - ياسر حسن عبد العزيز عربيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205462   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7132 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

67 - ياسر حسن عبد العزيز عربيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205462   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7132 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

68 - منى حسن عبد العزيز بيومى عربيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205462   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7132 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

69 - منى حسن عبد العزيز بيومى عربيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205462   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7132 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

70 - محمد محمد خضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164469   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-19 

برقم ايداع   508 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  رفم اسم الشريك المتضامن / محمد محمد خضر 

للوفاة و انضمام ورثته كشركاء كتضامنين وهم : 1- عمرو محمد محمد خضر /2- رامي محمد محمد خضر /3- 

رشامحمد محمد خضر

71 - رامي  محمد  خضر  يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164469   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2004 برقم ايداع   508 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  انضمام الشريك رامي محمد محمد 

خضر يوسف كشريك متضامن

72 - رشا محمد محمد خضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164469   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2004 برقم ايداع   508 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

73 - عمرو محمد محمد خضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164469   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2004 برقم ايداع   508 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

74 - عادل محمد خضر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    164469   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-19 

برقم ايداع   508 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح للشركاء 

المتضامنين عادل محمد خضر و سمير محمد خضر و محمود محمد خضر مجتمعين

75 - مدحت فتحي مسيحة عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205343   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   5800 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  تخارج كل من / مدحت فتحي 

مسيحه عوض و هاني مكرم شحاتة جرجس من الشركة

76 - هاني مكرم شحاته جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    205343   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   5800 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  
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77 - عصام  رضا  رشدي  صلح  الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    205343   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   5800 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع : 

اتفق الشركاء علي ان يكون حق الدارة و التوقيع عن الشركة للشريك المتضامن ) عصام رضا رشدي صلح 

الدين ( منفردا وله حق تمثيل الشركة امام الغير و امام جميع الجهات الحكومية و الهلية و القطاع العام و الخاص 

وله في سبيل ذلك كافة السلطات اللزمة لتحقيق غرض الشركة و تكون تعهداته الصادرة باسم الشركة نافذة في 

حقها اما عن اعمال التصرف التي تمس اصول و منقولت الشركة من سيارات و اللت و معدات و اثاث من بيع 

و شراء و كافة التصرفات القانونية الخري من رهن او بيع اصول و عقارات الشركة او منقولتها ل تنفذ ال 

بتوقيع الشركاء التلته مجتمعين و الشركة لها حق كفالة الشريكات الشقيقة و في حالة الحصول علي قروض و 

تسهيلت ائتمانية من البنوك تنفذ بتوقيع الشريك المتضامن ) عصام رضا رشدي صلح الدين ( منفردا دون 

الرجوع لباقي الشركاء اما عن فتح الحسابات البنكية و توقيع الشيكات البنكية ل تنفذ ال بتوقيع الشريكين 

المتضامنين ) عصام رضا رشدي صلح الدين - تامر محمد احمد الجمل ( مجتمعين و لهم حق النابة و التفويض 

و التوكيل في كل او بعض ما ذكر

78 - يوسف جمال الدين يعقوب احمد فهمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47870   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-1954 برقم ايداع   1959 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

يوسف جمال الدين يعقوب احمد فهمى للوفاه وخروج خمس من ورثته

79 - احمد يعقوب احمد فهمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47870   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-1954 برقم ايداع   1959 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للطرفين / احمد يعقوب احمد فهمى وعصام يعقوب احمد فهمى مجتمعان او منفردان ولكل منهما حق 

التوقيع عن الشركه

80 - محمد حسين ابراهيم نعيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205480   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   7301 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

81 - محمد حسين ابراهيم نعيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205480   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   7301 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

82 - اسلم عاطف حسونه بهنسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205480   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   7301 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

83 - اسلم عاطف حسونه بهنسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205480   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   7301 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

84 - عبد الوهاب محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168897   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-25 

برقم ايداع   7396 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

85 - ياسر محمود سلمه ابو سريع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    185735   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2010 برقم ايداع   7214 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تخارج الشريك /ياسر محمود 

سلمه ابو سريع من الشركه

86 - محمد حسن محسن احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    185735   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2010 برقم ايداع   7214 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين والتعامل باسم الشركه مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام 

والخاص والتعامل مع البنوك كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وصرفها وفتح وغلق الحسابات البنكيه باسم 

الشركه
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تجديد افراد

1 - محمد محمد عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91609   قيدت فى   02-07-1978 برقم ايداع    

4209 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

2 - سعيد عبدالوهاب حسن هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133117   قيدت فى   10-08-1992 برقم 

ايداع    4595 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

3 - عصام محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142331   قيدت فى   19-12-1996 برقم ايداع    

10662 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

4 - عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150828   قيدت فى   25-05-1999 برقم ايداع    

4544 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

5 - بلل احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154588   قيدت فى   03-07-2000 برقم ايداع    5504 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-02

6 - ابراهيم عبد الظاهر محمود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156679   قيدت فى   2001-04-01 

برقم ايداع    2251 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-31

7 - خالد جمعه جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157786   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    5368 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

8 - خالد جمعة جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157786   قيدت فى   31-07-2001 برقم ايداع    5939 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

9 - محمد احمد محمد على صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175178   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

6647 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

10 - ضاحى محمد اباصيرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179557   قيدت فى   11-09-2008 برقم 

ايداع    8503 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

11 - محمد احمد اسماعيل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181033   قيدت فى   22-02-2009 برقم ايداع    

1998 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-21

12 - محمود مصطفى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182515   قيدت فى   27-07-2009 برقم 

ايداع    7575 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

13 - محمد جعفر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185415   قيدت فى   14-06-2010 برقم ايداع    

6026 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

14 - اضافة اسم تجاري / مكتب الفحام للتوريدات -محمد حسين احمد الفحام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

188043   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    6643 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-09-12

15 - احمد عبد الهادى احمد مدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188280   قيدت فى   18-10-2011 برقم 

ايداع    7736 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

16 - أسماء محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191111   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    617 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

17 - طارق محمد فاروق العنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192766   قيدت فى   12-01-2014 برقم 

ايداع    216 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

18 - احمد البدوى السيد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155042   قيدت فى   26-08-2000 برقم 

ايداع    7055 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

19 - فاطمة مخيمر سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159467   قيدت فى   03-03-2002 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

20 - محمد فتحي عبدالرازق مصطفي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159609   قيدت فى   

23-03-2002 برقم ايداع    2073 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-22
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21 - دعاء محمد محمود مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172695   قيدت فى   2006-11-12 

برقم ايداع    9815 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

22 - مصطفى السيد على عبد الرحيم-)الصياد للتجاره ولوازم الديكور(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173224   

قيدت فى   04-01-2007 برقم ايداع    229 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

23 - احمد السيد مصطفى عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174162   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    3530 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

24 - مينا فايز مرجان حنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181249   قيدت فى   17-03-2009 برقم ايداع    

2888 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

25 - عامر مسعود عيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181821   قيدت فى   14-05-2009 برقم ايداع    

5119 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13

26 - تعديل السم التجارى الى  اسامة فائق وهبه بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184420   قيدت فى   

23-05-2017 برقم ايداع    5040 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

27 - دميان متياس دميان ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185912   قيدت فى   16-08-2010 برقم 

ايداع    7924 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

28 - محمد فتحى محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190012   قيدت فى   07-08-2012 برقم 

ايداع    6444 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

29 - صبحى ابراهيم عرفة الغول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194288   قيدت فى   30-11-2014 برقم 

ايداع    9370 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

30 - احمد محمد احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198057   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

31 - الفت عبداللطيف جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89098   قيدت فى   15-03-1999 برقم ايداع    

2225 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

32 - الفت عبد اللطيف جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89098   قيدت فى   07-05-1977 برقم ايداع    

4184 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

33 - عبد المنعم محمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115479   قيدت فى   09-12-1985 برقم 

ايداع    7629 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

34 - مجدى محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116679   قيدت فى   24-04-1986 برقم ايداع    

2617 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

35 - هشام احمد محمود هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143947   قيدت فى   19-06-1997 برقم ايداع    

4983 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

36 - هانى مصطفى محمد معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144121   قيدت فى   08-07-1997 برقم 

ايداع    5507 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

37 - صفوت فهمى سعد المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144488   قيدت فى   18-08-1997 برقم 

ايداع    6692 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

38 - تصحيح السم التجارى الى  عطية مبرى عبد الرحيم عبد السلم الخرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

146440   قيدت فى   10-03-1998 برقم ايداع    1845 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-03-09

39 - رأفت محمد حسن على الطراهونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148906   قيدت فى   1998-10-31 

برقم ايداع    9663 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-30

40 - محترم على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154207   قيدت فى   22-05-2000 برقم ايداع    

4231 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-21

Page 54 of 79 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

41 - جمال محمد محمود قبيصي -قبيصي للعصائر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168409   قيدت فى   

08-06-2005 برقم ايداع    4641 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-07

42 - شيماء محمد احمد احمد محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173292   قيدت فى   2007-01-22 

برقم ايداع    537 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

43 - عبدالرحمن جمال الدين محمد فتحي احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197341   قيدت فى   

28-09-2016 برقم ايداع    8341 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-27

44 - محمد محمود محمد على ناميش - ناميش لتجارة الملبس الجاهزة والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   197612   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    10216 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

45 - كمال شاكر حنا هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89315   قيدت فى   04-09-1977 برقم ايداع    

4978 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

46 - محي محمود حافظ عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140040   قيدت فى   21-03-1996 برقم 

ايداع    1906 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

47 - هانى عبد المجيد محمد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142683   قيدت فى   25-01-1997 برقم 

ايداع    673 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

48 - خضره محمد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146617   قيدت فى   29-03-1998 برقم ايداع    

2448 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-28

49 - جمال احمد عبد ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157791   قيدت فى   31-07-2001 برقم ايداع    

5950 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

50 - مزرعه هشام لتربيه وتسمين المواشى )هشام فضل انور منصور (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175548   

قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    7801 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-04

51 - فاروق محمد على محمد رشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178906   قيدت فى   08-07-2008 برقم 

ايداع    6493 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

52 - فاطمة توفيق عبد الفضيل عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180309   قيدت فى   03-12-2008 برقم 

ايداع    10997 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

53 - محمود السيد محمود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183686   قيدت فى   23-12-2009 برقم 

ايداع    811818 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

54 - محمود موسي شحاته ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188735   قيدت فى   17-01-2012 برقم 

ايداع    482 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

55 - مجدي محمد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189921   قيدت فى   2012-07-17 

برقم ايداع    6026 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

56 - أمل محمد السيد محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189945   قيدت فى   19-07-2012 برقم 

ايداع    6122 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

57 - حسام على مبروك عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194347   قيدت فى   10-12-2014 برقم 

ايداع    9744 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

58 - حسام على مبروك عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194347   قيدت فى   10-12-2014 برقم 

ايداع    9745 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

59 - محمد بدوي عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197490   قيدت فى   30-10-2016 برقم 

ايداع    9469 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

60 - محمد زكريا احمد على المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101939   قيدت فى   1981-09-22 

برقم ايداع    6559 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21
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61 - د فاديه الششتاوى على السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156012   قيدت فى   20-12-2000 برقم 

ايداع    10253 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

62 - ممدوح صابر السيد محمد عليو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169158   قيدت فى   18-09-2005 برقم 

ايداع    7304 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-17

63 - د محمود محمد ياسين حسانين ) صيدلية د محمود (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175357   قيدت فى   

16-07-2007 برقم ايداع    7209 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-15

64 - عادل سعيد محمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181742   قيدت فى   06-05-2009 برقم ايداع    

4794 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-05

65 - طارق محمد عبده محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182193   قيدت فى   23-06-2009 برقم 

ايداع    6558 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

66 - محمد فتحى السيد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188026   قيدت فى   06-09-2011 برقم 

ايداع    6497 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

67 - اسلم حسن خميس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189832   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

5634 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

68 - طارق سيف محمد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189914   قيدت فى   16-07-2012 برقم ايداع    

5977 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

69 - حامد رمضان صديق طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189938   قيدت فى   18-07-2012 برقم ايداع    

6091 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

70 - عوض جميل كيلني محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198979   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    7128 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

71 - احمد محمد نصر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88370   قيدت فى   26-12-1976 برقم ايداع    

7100 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

72 - فتحى حبشى على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137503   قيدت فى   18-01-1995 برقم ايداع    

479 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

73 - يوسف مرسى محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144736   قيدت فى   11-09-1997 برقم 

ايداع    7452 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-10

74 - رائد رضوان ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159727   قيدت فى   07-04-2002 برقم ايداع    

2533 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

75 - هاني حسين محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169308   قيدت فى   11-10-2005 برقم ايداع    

7833 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

76 - احمد محمد حمدى برهان الدين علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177449   قيدت فى   2016-02-18 

برقم ايداع    1542 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

77 - عادل حامد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182748   قيدت فى   24-08-2009 برقم ايداع    

8383 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

78 - حمدى على زين العابدين حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185248   قيدت فى   2010-05-30 

برقم ايداع    5427 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

79 - جمال الدين خميس جاد الكريم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188062   قيدت فى   

18-09-2011 برقم ايداع    6750 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-17

80 - نصر ا عبد الستار شليته بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190805   قيدت فى   10-12-2012 برقم 

ايداع    9759 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-09

81 - منال سعد مسعود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195803   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

8820 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09
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82 - محمد محمد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76065   قيدت فى   13-07-1972 برقم ايداع    

2602 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

83 - مرزوق احمد على زايــد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97494   قيدت فى   09-07-1980 برقم ايداع    

4969 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

84 - عبد الواحد محمد عبد الواحد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99687   قيدت فى   

23-02-1981 برقم ايداع    1340 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-22

85 - تعديل السم التجارى ليصبح  ميخائيل تكس - اوديت جرجس ميخائيل بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

104860   قيدت فى   08-07-1982 برقم ايداع    5225 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-07

86 - محمد يوسف سيد احمد زويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114571   قيدت فى   12-08-1985 برقم 

ايداع    2530 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

87 - سعيد رجب احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128588   قيدت فى   21-12-1989 برقم 

ايداع    9745 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

88 - على حامد مكاوى هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159268   قيدت فى   28-01-2002 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

89 - احمد ابراهيم محمد ابودلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169387   قيدت فى   22-10-2005 برقم 

ايداع    8069 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

90 - سعيد رجب احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172364   قيدت فى   27-09-2006 برقم 

ايداع    9558 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

91 - داليا السيد محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173741   قيدت فى   01-03-2007 برقم ايداع    

2134 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

92 - احمد عبد المحسن عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175213   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    6749 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

93 - ابراهيم عبد النبى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177946   قيدت فى   09-04-2008 برقم 

ايداع    3245 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

94 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181733   قيدت فى   05-05-2009 برقم 

ايداع    4753 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

95 - زكى على زكى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182979   قيدت فى   17-09-2009 برقم ايداع    

9106 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

96 - يوسف احمد يوسف الوردانى-لؤلؤه الوردانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189853   قيدت فى   

05-07-2012 برقم ايداع    5705 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-04

97 - محمد جمعه عبد العزيز عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194706   قيدت فى   2015-02-25 

برقم ايداع    1600 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

98 - محمد ابراهيم اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195010   قيدت فى   28-04-2015 برقم 

ايداع    3698 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

99 - تعديل السم التجارى الى / يحيى عبد القادر على السيد صيام - صيام للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

198578   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    5563 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-06

100 - سحر احمد محمد قرنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199225   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

7881 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

101 - شفيق احمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74393   قيدت فى   03-10-1971 برقم ايداع    

4049 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02
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102 - سيارات احمد بسيونى - احمد محمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88260   قيدت فى   

29-11-1976 برقم ايداع    6283 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-28

103 - ابراهيم السيد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126484   قيدت فى   25-02-1989 برقم ايداع    

1660 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

104 - ياسر حمدى على عواره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140675   قيدت فى   24-06-1996 برقم ايداع    

4395 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-23

105 - محمود مجدي محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160565   قيدت فى   27-07-2002 برقم 

ايداع    5467 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

106 - عباس اكرام عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174439   قيدت فى   02-05-2007 برقم 

ايداع    4438 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

107 - كيلنى سيد احمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175429   قيدت فى   2007-07-24 

برقم ايداع    7410 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

108 - محمود جمعه جرنه حسين حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179810   قيدت فى   2008-10-20 

برقم ايداع    9404 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

109 - محمود جمعه جرنه حسين حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179810   قيدت فى   2008-10-20 

برقم ايداع    9407 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

110 - رافت جمال صادق وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194887   قيدت فى   06-04-2015 برقم ايداع    

2932 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

111 - الجنادى لتجارة السيارات - فتحى يوسف السيد الجنادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195597   قيدت 

فى   13-09-2015 برقم ايداع    7500 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-12

112 - محمد عبد الحميد عبد الوهاب ابو خليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197985   قيدت فى   

23-02-2017 برقم ايداع    1711 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-22

113 - عبده الطويل للملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133487   قيدت فى   10-11-1992 برقم 

ايداع    6677 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-09

114 - رمضان جابر امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140046   قيدت فى   23-03-1996 برقم 

ايداع    1922 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

115 - شادية احمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160080   قيدت فى   25-05-2002 برقم ايداع    

3802 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

116 - اشرف محمد ابراهيم ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160588   قيدت فى   29-07-2002 برقم 

ايداع    5550 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

117 - رمضان جابر امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170404   قيدت فى   19-03-2006 برقم ايداع    

2063 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

118 - الهام ابراهيم على مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174652   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

5093 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

119 - احمد خميس عبد السلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182459   قيدت فى   19-07-2009 برقم 

ايداع    7358 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

120 - اشرف السيد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185811   قيدت فى   01-08-2010 برقم 

ايداع    7521 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

121 - زكريا عطا ا عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187392   قيدت فى   23-05-2011 برقم 

ايداع    3580 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

122 - علء عاطف عطيه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189512   قيدت فى   13-05-2012 برقم 

ايداع    4192 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12
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123 - انور انور بركات احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190184   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

7245 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

124 - عدلى انور سمعان اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191182   قيدت فى   06-02-2013 برقم 

ايداع    953 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-05

125 - ناصر حامد خلف فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195545   قيدت فى   01-09-2015 برقم ايداع    

7213 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

126 - منال يوسف كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132983   قيدت فى   06-07-1992 برقم ايداع    

3828 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

127 - سمير محمد منصور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169242   قيدت فى   01-10-2005 برقم 

ايداع    7602 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

128 - لبيب حبيب لبيب بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173645   قيدت فى   20-02-2007 برقم ايداع    

1735 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

129 - مدحت محمد محمد على حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175885   قيدت فى   2007-09-10 

برقم ايداع    8992 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

130 - احمد عبد القادر محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178892   قيدت فى   07-07-2008 برقم 

ايداع    6442 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

131 - وائل محمد حسنين على البلشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183289   قيدت فى   01-11-2009 برقم 

ايداع    10313 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

132 - تعديل السم التجاري ليصبح  كدش للتصدير - محمد انور ابراهيم ابراهيم كدش  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   188731   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    478 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-16

133 - مصطفى السيد قناوى عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190052   قيدت فى   

13-08-2012 برقم ايداع    6587 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-12

134 - عماد سامى توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190181   قيدت فى   11-09-2012 برقم 

ايداع    7233 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

135 - محمد احمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193672   قيدت فى   05-02-2015 برقم ايداع    

1004 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

136 - محمد احمد على حسن - للنظارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193672   قيدت فى   2014-07-07 

برقم ايداع    5459 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

137 - الحسن للستيراد والتصدير-عزت حسن على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194878   قيدت فى   

02-04-2015 برقم ايداع    2847 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-01

138 - كمال عبد العزيز كمال عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195941   قيدت فى   2015-12-07 

برقم ايداع    9683 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

139 - اسحاق سمير دميان قرياقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198651   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    5904 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

140 - ياسر فؤاد عبدا يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199208   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

7823 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

141 - محمد محمد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105528   قيدت فى   23-09-1982 برقم 

ايداع    7269 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-22

142 - محمد محمد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105528   قيدت فى   02-11-2009 برقم 

ايداع    10363 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

143 - فتحى السيد عثمان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106301   قيدت فى   28-10-1996 برقم ايداع    

8632 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-27
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144 - فتحى السيد عثمان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106301   قيدت فى   21-12-1982 برقم ايداع    

9277 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-20

145 - ايمن عبدة محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108181   قيدت فى   16-06-1983 برقم ايداع    

4918 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

146 - محمد حسن محمد الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110203   قيدت فى   18-01-1984 برقم ايداع    

463 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17

147 - حسن محمد محمود محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147683   قيدت فى   1998-07-13 

برقم ايداع    5802 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-12

148 - محمد محسن صادق الوليلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154359   قيدت فى   06-06-2000 برقم 

ايداع    4736 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

149 - محمد سعيد محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170813   قيدت فى   04-05-2006 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

150 - ايمن عبده محمد جمعه - عبده جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171173   قيدت فى   

06-06-2006 برقم ايداع    4645 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-05

151 - ايمن عبده محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171173   قيدت فى   06-06-2006 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

152 - عصام فوزى محمد جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171321   قيدت فى   18-06-2006 برقم 

ايداع    5077 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

153 - عبد المجيد فرح احمد منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173158   قيدت فى   04-01-2007 برقم 

ايداع    31 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

154 - على عطيه على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174723   قيدت فى   22-05-2007 برقم ايداع    

5274 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

155 - نعمة محمد فؤاد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175740   قيدت فى   2007-08-26 

برقم ايداع    8520 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

156 - اسلم محمد رمضان محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189615   قيدت فى   2012-05-29 

برقم ايداع    4665 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

157 - علي حلمي هريدي عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189919   قيدت فى   17-07-2012 برقم 

ايداع    6012 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

158 - لمياء ربيع محمد أبو المعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190109   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    6876 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

159 - اكرم مصطفى احمد ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193623   قيدت فى   16-06-2015 برقم 

ايداع    5360 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

160 - العدلى لحداده السيارات - حسام عدلى حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196486   قيدت فى   

27-03-2016 برقم ايداع    2868 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-26

161 - كاترينا وسيلي يعقوب زكريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197294   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    8034 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

162 - يعدل ليصبح  دكتور  رضا محمود حسنين جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77208   قيدت فى   

27-01-1973 برقم ايداع    292 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-26

163 - رجب سيد احمد ابو عنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99599   قيدت فى   14-02-1981 برقم ايداع    

1125 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

164 - مينوس فكرى وشركاه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121071   قيدت فى   28-05-1995 برقم ايداع    

3692 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27
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165 - ربيع سيد احمد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155049   قيدت فى   27-08-2000 برقم 

ايداع    7072 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

166 - جابر عطيه علي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170178   قيدت فى   21-02-2006 برقم ايداع    

1178 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

167 - يوسف انطونى عوض ا رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175728   قيدت فى   2007-08-26 

برقم ايداع    8482 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

168 - نبيل سالم السيد سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182846   قيدت فى   30-08-2009 برقم 

ايداع    8604 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

169 - تعديل السم التجاري ليصبح  معرض ابو هندية للحذية و المصنوعات الجلدية و عموم الستيراد و 

التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186166   قيدت فى   03-10-2010 برقم ايداع    9005 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

170 - محمود اسماعيل احمد اسماعيل عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188608   قيدت فى   

26-12-2011 برقم ايداع    9424 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-25

171 - رضا عبد السلم علي محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194449   قيدت فى   2014-11-30 

برقم ايداع    10466 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

172 - احمد مرسي احمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194626   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

173 - شركه اسكندريه للزيوت والصابون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49600   قيدت فى   1995-07-08 

برقم ايداع    4748 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

174 - جميانة صليب عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88538   قيدت فى   31-01-1977 برقم ايداع    

929 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

175 - نوبى عيداسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104895   قيدت فى   13-07-1982 برقم ايداع    

5353 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

176 - السيد عبد الوهاب حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119327   قيدت فى   19-02-1987 برقم 

ايداع    1637 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

177 - فوزى ابو الحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141632   قيدت فى   17-10-1996 برقم ايداع    

8328 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

178 - محمد احمد على عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154173   قيدت فى   20-05-2000 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

179 - احمد عادل خضر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173058   قيدت فى   18-12-2006 برقم ايداع    

11151 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

180 - ناهد احمد نور حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175211   قيدت فى   01-07-2007 برقم ايداع    

6745 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

181 - عماد لطفى محمود متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175500   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    7661 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

182 - ايفون شوقي يوسف مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181909   قيدت فى   24-05-2009 برقم 

ايداع    5463 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-23

183 - السيد محمود محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187937   قيدت فى   14-08-2011 برقم 

ايداع    6055 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

184 - احمد عبد الحكيم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196269   قيدت فى   2016-02-11 

برقم ايداع    1288 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

185 - انس توكل محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198097   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

2550 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15
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186 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108223   قيدت فى   21-06-1983 برقم ايداع    

5016 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-20

187 - طاهر محمود محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116091   قيدت فى   20-02-1986 برقم 

ايداع    1076 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

188 - فيصل عبدالفتاح محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124687   قيدت فى   03-09-1988 برقم 

ايداع    6957 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-02

189 - صلح الدين علي صلح الدين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163493   قيدت فى   

13-09-2003 برقم ايداع    7134 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-12

190 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173557   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

191 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173557   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

1474 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

192 - عابدين محمد توفيق اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175511   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    7686 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

193 - محمد الحمادى عبد العال منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178819   قيدت فى   2008-06-30 

برقم ايداع    6203 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

194 - صبحى ابراهيم فرغلى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185537   قيدت فى   2010-06-27 

برقم ايداع    6463 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-26

195 - وحيد صابر خميس محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189711   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    5108 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

196 - ابراهيم محمود متولي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194475   قيدت فى   08-01-2015 برقم 

ايداع    149 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-07

197 - قوت القلوب نصر الدين امين محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198095   قيدت فى   

16-03-2017 برقم ايداع    2537 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-15

198 - سامى ذكرى جيد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106621   قيدت فى   24-01-1983 برقم ايداع    

613 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-23

199 - احمد حلمى محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119816   قيدت فى   04-04-1987 برقم ايداع    

3139 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

200 - عصام جابرعرفه ابوالفتوح ) عرفه للستيراد والتصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166633   قيدت 

فى   16-10-2004 برقم ايداع    8566 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-15

201 - وسام السيد مصطفي ابو الحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168964   قيدت فى   17-08-2005 برقم 

ايداع    6557 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

202 - علء الدين عمر محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169611   قيدت فى   2005-11-29 

برقم ايداع    8936 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

203 - محمد خميس محمد ابراهيم ) الشنوانى للتجاره (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173425   قيدت فى   

01-02-2007 برقم ايداع    1035 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-31

204 - محمد سعيد خليل عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174285   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    3924 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

205 - يعدل السم التجارى الى  عمران استيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174680   قيدت فى   

20-05-2007 برقم ايداع    5163 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-19
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206 - وائل جابر محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188854   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

1010 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

207 - محمود احمد حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189157   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    2567 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

208 - عدل السم التجارى الى )محمد مدنى احمد مدنى محمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190021   قيدت 

فى   07-08-2012 برقم ايداع    6464 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-06

209 - محمد متولى عبد الرؤوف عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190034   قيدت فى   2012-08-09 

برقم ايداع    6521 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

210 - سامح بدرى القط مرزوق غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197878   قيدت فى   2017-02-06 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

211 - رفيق عبد الرازق يوسف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198236   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    3611 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

212 - وائل محمد ماهر محمد محمد الجرواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199299   قيدت فى   

16-08-2017 برقم ايداع    8327 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-15

213 - ضياء الدين رجب عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103275   قيدت فى   30-01-1982 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

214 - صدقي صادق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116445   قيدت فى   30-03-1986 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

215 - محمد احمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132784   قيدت فى   18-05-1992 برقم ايداع    

2926 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

216 - صبحى محمد جمعة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144408   قيدت فى   09-08-1997 برقم 

ايداع    6387 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

217 - السيد مخيمر سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144410   قيدت فى   09-08-1997 برقم ايداع    

6394 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

218 - ابراهيم يحيي محمود حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160805   قيدت فى   01-09-2002 برقم 

ايداع    6386 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

219 - هشام محمد احمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187729   قيدت فى   10-07-2011 برقم 

ايداع    5047 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

220 - رجب جمعه رجب عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191528   قيدت فى   02-04-2013 برقم 

ايداع    2671 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

221 - الفاروق لبيع التليفونات والسنترالت والجهزة الكهربائية ) خالد فاروق محمد عبد العظيم (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   194306   قيدت فى   03-12-2014 برقم ايداع    9510 وفى تاريخ  22-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

222 - دينه حماد احمد مطاوع )دينه مطاوع للستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195411   

قيدت فى   27-07-2015 برقم ايداع    6171 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-26

223 - محمد عبده هندى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120357   قيدت فى   27-05-1987 برقم ايداع    

4603 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

224 - محمد عبده هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120357   قيدت فى   03-08-1995 برقم ايداع    

5395 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

225 - فاديه فايق غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135999   قيدت فى   20-03-1994 برقم ايداع    

1877 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19
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226 - محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152422   قيدت فى   04-11-1999 برقم ايداع    

983 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

227 - ايهاب محمد عبد الشافى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168544   قيدت فى   2017-05-08 

برقم ايداع    4415 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

228 - محمد جمعة احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175488   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

7623 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

229 - عبد الرحيم السيد بدوى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198524   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    5309 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

230 - احمد محمد جابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199320   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

8589 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

231 - محمد احمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97892   قيدت فى   03-09-1980 برقم ايداع    

5907 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

232 - طارق محمد على فيطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132507   قيدت فى   05-03-1992 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

233 - كوثر اسكندر هجرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139029   قيدت فى   16-10-1995 برقم ايداع    

7175 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-15

234 - محمد مصطفي محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159709   قيدت فى   06-04-2002 برقم 

ايداع    2460 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

235 - عصام الدين محي الدين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163526   قيدت فى   2003-09-16 

برقم ايداع    7259 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-15

236 - خالد عبد الرسول صالح عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163724   قيدت فى   11-10-2003 برقم 

ايداع    8041 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-10

237 - احمد عابدين محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172056   قيدت فى   24-08-2006 برقم 

ايداع    7542 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

238 - عربى محمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174173   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    3534 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

239 - فلى شملول فرج شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179383   قيدت فى   21-08-2008 برقم ايداع    

7947 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-20

240 - محمد احمد نصر عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189104   قيدت فى   12-03-2012 برقم 

ايداع    2316 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

241 - رباب جابر صالح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189564   قيدت فى   2012-05-20 

برقم ايداع    4451 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

242 - انتصار حسانين احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189820   قيدت فى   01-07-2012 برقم 

ايداع    5588 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

243 - ايوب كمال محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191603   قيدت فى   16-04-2013 برقم ايداع    

3191 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

244 - ابراهيم ابراهيم السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193001   قيدت فى   24-02-2014 برقم 

ايداع    1535 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23

245 - نور بيوتى سنتر ) هاى شوجر ( - هاله انور نور الدين عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

197870   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    1051 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-04

246 - زينب سعد رجب حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199192   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

7781 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

247 - محمد الظافر محمد الزمزمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114193   قيدت فى   13-06-1985 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12
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248 - حسين كامل عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140542   قيدت فى   08-06-1996 برقم ايداع    

3905 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

249 - فوزية محمد احمد ابوكمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147107   قيدت فى   20-05-1998 برقم 

ايداع    4021 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

250 - احمد عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159049   قيدت فى   02-01-2002 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

251 - خالد علي محمود علي ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165810   قيدت فى   22-06-2004 برقم 

ايداع    5299 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

252 - علء الدين عامر عبد الرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172995   قيدت فى   2006-12-12 

برقم ايداع    10946 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

253 - احمد سمير عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175085   قيدت فى   20-06-2007 برقم ايداع    

6400 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

254 - صادق محمد ابراهيم السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175103   قيدت فى   21-04-2009 برقم 

ايداع    4211 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-20

255 - تعدل الى الصادق للتوريدات الكهربائيه و الميكانيكيه-صادق محمد ابراهيم السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   175103   قيدت فى   24-06-2007 برقم ايداع    6463 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-23

256 - سعيد عبد اللطيف مبروك نويجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175667   قيدت فى   2007-08-19 

برقم ايداع    8245 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

257 - ابراهيم محمد ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181807   قيدت فى   13-05-2009 برقم 

ايداع    5068 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

258 - مينا بشاره نجيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183057   قيدت فى   04-10-2009 برقم 

ايداع    9377 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

259 - مهران محمود مهران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188290   قيدت فى   19-10-2011 برقم 

ايداع    7806 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

260 - محمد مصطفى محمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88347   قيدت فى   21-12-1976 برقم 

ايداع    6946 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

261 - سمير احمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97140   قيدت فى   03-06-1980 برقم ايداع    

4188 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

262 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101517   قيدت فى   13-08-1981 برقم ايداع    

5578 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12

263 - محمد رشاد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128082   قيدت فى   19-09-1989 برقم ايداع    

7115 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-18

264 - محمد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136494   قيدت فى   14-07-1994 برقم 

ايداع    4572 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

265 - عطية محمد انصارى سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138338   قيدت فى   18-06-1995 برقم 

ايداع    4250 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

266 - عبد الناصر مبروك رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141047   قيدت فى   18-08-1996 برقم 

ايداع    6224 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

267 - احمد محمد محمد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142020   قيدت فى   19-11-1996 برقم ايداع    

9544 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

268 - صابر سليمان عبده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154024   قيدت فى   06-05-2000 برقم 

ايداع    3622 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

269 - مصطفي علي محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159931   قيدت فى   04-05-2002 برقم 

ايداع    3276 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03
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270 - ايمن عسران همام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173726   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    2079 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

271 - ايمن ممدوح رياض محمد الرشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173986   قيدت فى   2007-03-20 

برقم ايداع    2898 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

272 - محمد عبد الرازق ابراهيم عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174335   قيدت فى   

22-04-2007 برقم ايداع    4070 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-21

273 - محمد السيد محمد عبدالمجيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174488   قيدت فى   2007-05-06 

برقم ايداع    4904 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

274 - ياسر مصطفى عبد الجواد على الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175849   قيدت فى   

19-06-2017 برقم ايداع    5940 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-18

275 - ياسر مصطفى عبد الجواد على الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175849   قيدت فى   

05-09-2007 برقم ايداع    8846 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-04

276 - محمد السيد عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188624   قيدت فى   27-12-2011 برقم 

ايداع    9487 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

277 - ناهد نظيم قابيل جوارجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189851   قيدت فى   05-07-2012 برقم 

ايداع    5703 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

278 - الحمد لتجارة الموبيليات وعموم الستيراد والتصدير - احمد ابو الحمد احمد ابو الحمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   198110   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    2622 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-18

279 - ايمن ابراهيم امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152031   قيدت فى   25-09-1999 برقم ايداع    

8429 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-24

280 - حمدى حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154017   قيدت فى   06-05-2000 برقم ايداع    

3593 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

281 - محمد فتحي علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167522   قيدت فى   22-02-2005 برقم ايداع    

1352 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

282 - حمدى السيد جابر محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172421   قيدت فى   2006-10-04 

برقم ايداع    8763 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

283 - تعديل السم التجارى الى  كرم للتوريدات العموميه ومخلفات السفن - محمد كرم شيمى ابراهيم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   175349   قيدت فى   15-07-2007 برقم ايداع    7192 وفى تاريخ  29-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

284 - احمد السيد محمد احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184054   قيدت فى   07-02-2010 برقم 

ايداع    1169 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-06

285 - رأفت عبد السلم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184630   قيدت فى   2010-03-31 

برقم ايداع    3258 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

286 - يحيى السيد عبد الحميد السيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186269   قيدت فى   2010-10-18 

برقم ايداع    9458 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

287 - عبد اللطيف احمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186728   قيدت فى   2011-01-04 

برقم ايداع    107 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

288 - ساره طلعت عبد اللطيف على بدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189018   قيدت فى   2012-02-28 

برقم ايداع    1900 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

289 - محمد الضبع حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189779   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

5433 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25
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290 - الفاروق للحدادة - احمد فاروق محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196951   قيدت فى   

11-07-2016 برقم ايداع    5926 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-10

291 - ابانوب جوزيف ابراهيم اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198713   قيدت فى   2017-07-03 

برقم ايداع    6160 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

292 - ضاحى عبد الدايم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114360   قيدت فى   16-07-1985 برقم ايداع    

4718 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15

293 - طارق السيد السيد عمر بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132994   قيدت فى   2007-04-02 

برقم ايداع    3339 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

294 - طارق السيد السيد عمر بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132994   قيدت فى   1992-07-08 

برقم ايداع    3879 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

295 - طارق السيد السيد عمر بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132994   قيدت فى   2016-10-10 

برقم ايداع    8693 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

296 - رضا محمد مرسى السرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142408   قيدت فى   25-12-1996 برقم 

ايداع    10903 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

297 - يعدل الى  محمد سعيد جمعه ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143500   قيدت فى   

05-05-1997 برقم ايداع    3479 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-04

298 - على احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144689   قيدت فى   07-09-1997 برقم ايداع    

7340 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

299 - علي احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144689   قيدت فى   24-10-2005 برقم ايداع    

8157 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-23

300 - رضا محمد مرسي السرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159452   قيدت فى   02-03-2002 برقم 

ايداع    1471 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

301 - تعديل السم التجارى الى مكتب ابو السعود للستيراد والتصدير-احمد ابو السعود عبد الحكيم عبد الوهاب  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   165394   قيدت فى   08-05-2004 برقم ايداع    3758 وفى تاريخ  

30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-07

302 - عابدين علي سالم مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169365   قيدت فى   18-10-2005 برقم ايداع    

8011 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

303 - رضا محمد حسن على المرادنى - مطابع رضا الصناعية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175077   قيدت 

فى   20-06-2007 برقم ايداع    6380 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-19

304 - شريف محمد محمد محمد ابو الفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175644   قيدت فى   

15-08-2007 برقم ايداع    8173 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-14

305 - ياسمين احمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184936   قيدت فى   02-05-2010 برقم 

ايداع    4309 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

306 - ايمن حسن رزق وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185682   قيدت فى   13-07-2010 برقم ايداع    

6992 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

307 - خلف كمال مجاهد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189394   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

3598 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

308 - سحر عبد التواب محمود جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191868   قيدت فى   2013-06-05 

برقم ايداع    4563 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-04

309 - عيد على طه محمد البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198068   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    2355 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12
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310 - جمال حسن عبد الكريم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143968   قيدت فى   1997-06-21 

برقم ايداع    5027 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

311 - محمد السيد جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144037   قيدت فى   28-06-1997 برقم ايداع    

5250 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

312 - محمد عبد المولى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159152   قيدت فى   16-01-2002 برقم 

ايداع    422 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

313 - جمال عبد الحميد محمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181556   قيدت فى   16-04-2009 برقم 

ايداع    4113 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

314 - عاطف عبد المنعم جابر القديم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182750   قيدت فى   24-08-2009 برقم 

ايداع    8396 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

315 - سيف السلم احمد محمود ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186084   قيدت فى   2010-09-20 

برقم ايداع    8606 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

316 - هيثم محمد محمد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189000   قيدت فى   26-02-2012 برقم 

ايداع    1770 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

317 - غريب السيد عجمى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191837   قيدت فى   02-06-2013 برقم 

ايداع    4429 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

318 - نيفين احمد عبد الرحمن غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194253   قيدت فى   20-11-2014 برقم 

ايداع    9122 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

319 - يحيى احمد حامد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195749   قيدت فى   26-10-2015 برقم ايداع    

8429 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

320 - حسن محمد عبدالحليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197173   قيدت فى   18-08-2016 برقم 

ايداع    7286 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

321 - احمد محمد يوسف على خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205504   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    2960 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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تجديد شركات

1 - شركه الرضا - رضا محمد عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119182  قيدت فى  

04-02-1987 برقم ايداع   1195 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2027  12:00:00ص

2 - شركه المصطفى التجاريه ) مصطفى السيد محمد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   147956  قيدت فى  

08-08-1998 برقم ايداع   6648 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2023  12:00:00ص

3 - ورثه المرحوم فرج محمود محمود رخا - سعاد سليمان بهنسي جلل   شركة سبق قيدها برقم :   153062  

قيدت فى  18-01-2000 برقم ايداع   316 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/01/2025  12:00:00ص

4 - فرج رخا واولده   شركة سبق قيدها برقم :   153062  قيدت فى  18-01-2000 برقم ايداع   317 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  12:00:00ص

5 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   153062  قيدت فى  18-01-2000 برقم ايداع   317 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  12:00:00ص

6 - شركه عماد حمدى ابراهيم ابو الفضل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   156530  قيدت فى  

28-02-2007 برقم ايداع   2067 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2027  12:00:00ص

7 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   156530  قيدت فى  28-02-2007 برقم ايداع   2067 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

8 - سليمان خميس حمودة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   156618  قيدت فى  24-03-2001 برقم ايداع   

2079 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2026  12:00:00ص

9 - شركه الشرنوبي لنقل البضائع بالسيارات الشرنوبي احمد عمروشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   160599  

قيدت فى  30-07-2002 برقم ايداع   5575 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/07/2027  12:00:00ص

10 - يعدل السم التجارى الى  شركة الهلل الدولية لعموم الستيراد - رجب حسن هلل وشريكه   شركة سبق 

قيدها برقم :   160672  قيدت فى  12-08-2002 برقم ايداع   5873 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

11 - بولس زاخر جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   167555  قيدت فى  26-02-2005 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2025  12:00:00ص

12 - يعدل السم التجارى ليصبح هشام ابو المجد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168938  قيدت فى  

15-08-2005 برقم ايداع   6472 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2025  12:00:00ص

13 - عطيه عنتر عطيه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   170769  قيدت فى  30-04-2006 برقم ايداع   

3339 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2026  12:00:00ص

14 - شركة علء عبد اللطيف عبد الباقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   175375  قيدت فى  

17-07-2007 برقم ايداع   7266 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

15 - عادل محمد حسنين ومحمد جابرمحمد حسنين   شركة سبق قيدها برقم :   89511  قيدت فى  

10-07-1977 برقم ايداع   5819 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

16 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   155748  قيدت فى  2000-11-14 

برقم ايداع   9415 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  

12:00:00ص
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17 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   155748  قيدت فى  14-11-2000 برقم ايداع   9415 وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  12:00:00ص

18 - عادل واحمد للعمال الجمركية   شركة سبق قيدها برقم :   175554  قيدت فى  06-08-2007 برقم 

ايداع   7845 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

19 - ميجا للصناعات الهندسية محمد فرج عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   197022  قيدت فى  

25-07-2016 برقم ايداع   6348 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2026  12:00:00ص

20 - تعديل السم التجاري ليصبح  عصام يعقوب احمد فهمي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   71002  

قيدت فى  07-05-1970 برقم ايداع   1264 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/05/2025  12:00:00ص

21 - كوين للموبيليات)شريف صالح وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   131584  قيدت فى  1991-08-19 

برقم ايداع   5428 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2026  

12:00:00ص

22 - محمد حسن شعبان والسيد حسن شعبان   شركة سبق قيدها برقم :   134434  قيدت فى  1993-06-17 

برقم ايداع   3643 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2023  

12:00:00ص

23 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   134434  قيدت فى  26-05-2008 برقم ايداع   4894 وفى تاريخ  

03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00ص

24 - محمد حسن شعبان والسيد حسن شعبان   شركة سبق قيدها برقم :   134434  قيدت فى  2008-05-26 

برقم ايداع   4894 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  

12:00:00ص

25 - ورثه ابراهيم عرفه ابراهيم مصطفى ابراهيم عرفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143989  قيدت 

فى  23-06-1997 برقم ايداع   5103 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2027  12:00:00ص

26 - مخبز الروضه)جمال عطيه و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   157832  قيدت فى  2001-08-04 

برقم ايداع   6080 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

27 - معتز صلح راشد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   189640  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   

4763 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

28 - معتز صلح راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189760  قيدت فى  21-06-2012 برقم ايداع   

5332 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

29 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح  امكو توريزم EMECO TOURISM   شركة سبق قيدها برقم :   

205424  قيدت فى  26-02-1977 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

30 - السيد محمد سليمان محمد الشامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76074  قيدت فى  1972-07-15 

برقم ايداع   2617 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

31 - السيد محمد سليمان الشامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76074  قيدت فى  12-09-1998 برقم 

ايداع   7766 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2023  

12:00:00ص

32 - تعديل اسم الشركه الى  / لنده بطرس برسوم سلمه - وسيم يوسف انيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

104585  قيدت فى  09-06-1982 برقم ايداع   4410 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/06/2027  12:00:00ص
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33 - الشركه العموميه المتحده  لصلح السفن   شركة سبق قيدها برقم :   60942  قيدت فى  1964-09-10 

برقم ايداع   2995 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2024  

12:00:00ص

34 - شركه مصنع السلم للمطاط والبلستيك - كاميليا محمد فرج البنا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

131495  قيدت فى  03-08-1991 برقم ايداع   4884 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/08/2026  12:00:00ص

35 - مرسى عبد القادر مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   139505  قيدت فى  24-12-1995 برقم 

ايداع   9060 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2025  

12:00:00ص

36 - نظارات عم ابراهيم )محمد ابراهيم السيد محمد و شريكيه(   شركة سبق قيدها برقم :   159991  قيدت فى  

11-05-2002 برقم ايداع   3441 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2027  12:00:00ص

37 - وليد محمد محمد خليل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   165576  قيدت فى  26-05-2004 برقم 

ايداع   4453 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  

12:00:00ص

38 - محمد يحيى صابر عفيفى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   171215  قيدت فى  08-06-2006 برقم 

ايداع   4773 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2026  

12:00:00ص

39 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205338  قيدت فى  13-05-2014 برقم ايداع   

1000006 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2024  12:00:00

ص

40 - نفادى فهمى حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119745  قيدت فى  29-03-1987 برقم ايداع   

2937 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

41 - مجدى حسن خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   128164  قيدت فى  03-10-1989 برقم ايداع   

7511 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2024  12:00:00ص

42 - انجال ميلد صادق متري و شريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   138747  قيدت فى  1995-08-24 

برقم ايداع   5885 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  

12:00:00ص

43 - محمد فاروق و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   140354  قيدت فى  08-05-1996 برقم ايداع   

3027 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

44 - ورثه المرحوم محمد امين عبدا وعنهم مهجه اسماعيل مسعود ابراهيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

146848  قيدت فى  28-04-1998 برقم ايداع   3180 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/04/2023  12:00:00ص

45 - فوزى جاد جرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149145  قيدت فى  02-02-2012 برقم ايداع   

987 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

46 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   149145  قيدت فى  02-02-2012 برقم ايداع   987 وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

47 - اولد امين لتجاره الموبيليات   شركة سبق قيدها برقم :   151708  قيدت فى  23-08-1999 برقم ايداع   

7412 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2024  12:00:00ص

48 - عدل الى  اشرف السيد احمد المسكنى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105267  قيدت فى  

31-08-1982 برقم ايداع   6607 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2027  12:00:00ص

49 - تعديل السم التجاري ليصبح  قائد محمد جمعه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   144323  قيدت فى  

02-08-1997 برقم ايداع   6145 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص
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50 - مركز بصريات عيون السكندريه ) محمود محمد السعيد وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   144368  

قيدت فى  05-08-1997 برقم ايداع   6267 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/08/2027  12:00:00ص

51 - يعدل الى  مركز بصريات عيون السكندريه ) اسلم نبيل محمد السعيد احمد وشريكه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   144368  قيدت فى  05-08-1997 برقم ايداع   6267 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

52 - كادمار ترافيل - القاضي و شركاه للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   162067  قيدت فى  

24-01-2011 برقم ايداع   766 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2026  12:00:00ص

53 - محمود احمد محمود خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   166441  قيدت فى  19-09-2004 برقم 

ايداع   7782 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2024  

12:00:00ص

54 - عصام محمد عبدالجواد العطار وشريكته -احذيه العطار   شركة سبق قيدها برقم :   169160  قيدت فى  

18-09-2005 برقم ايداع   7307 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2025  12:00:00ص

55 - ابناء فتحى حامد وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   72894  قيدت فى  11-02-1971 برقم ايداع   

652 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2026  12:00:00ص

56 - تعدل الى المجموعه الهندسيه للنشاءات "م.أكرم حسين ,م. أشرف الزيات(   شركة سبق قيدها برقم :   

121104  قيدت فى  17-08-1987 برقم ايداع   6689 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

57 - شاكر درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   121194  قيدت فى  28-08-1987 برقم ايداع   

6956 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

58 - جينز ستوب)يسرى محمد خميس وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   159202  قيدت فى  

21-01-2002 برقم ايداع   558 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2027  12:00:00ص

59 - الضوي للخدمات التعليمية - حسن سعد الضوي و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   197535  قيدت فى  

07-11-2016 برقم ايداع   9745 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2026  12:00:00ص

60 - عدل السم التجارى الى  ورثه - أحمد حبشى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   69155  قيدت فى  

25-02-1969 برقم ايداع   504 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2024  12:00:00ص

61 - شركه سرور اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   143892  قيدت فى  14-06-1997 برقم ايداع   4785 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

62 - شركه ماك لتنشيط العمال التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   162768  قيدت فى  2003-06-16 

برقم ايداع   4548 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2023  

12:00:00ص

63 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   162768  قيدت فى  16-06-2003 برقم ايداع   4548 وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2023  12:00:00ص

64 - هشام عبد الحميد طلعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   196444  قيدت فى  20-03-2016 برقم 

ايداع   2624 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  

12:00:00ص

65 - القاضى اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   23675  قيدت فى  11-08-1942 برقم ايداع   1743 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  12:00:00ص

66 - القاضى اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   23675  قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   10224 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  12:00:00ص
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67 - عدل السم التجارى ليصبح  شركة حلوانى بحرى - فوزية احمد سالم شاهين وشركائها   شركة سبق قيدها 

برقم :   142547  قيدت فى  08-01-1997 برقم ايداع   218 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00ص

68 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح شركه ابناء السيد حامد عبد ا   شركة سبق قيدها برقم :   160533  

قيدت فى  20-07-2002 برقم ايداع   5369 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/07/2027  12:00:00ص

69 - تعدل الى )دجافو- اوبرى فيه(   شركة سبق قيدها برقم :   162395  قيدت فى  22-02-2009 برقم ايداع   

1942 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2024  12:00:00ص

70 - ساينز للستثمار السياحى - م 0 فادى فؤاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   162395  قيدت فى  

22-02-2009 برقم ايداع   1942 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2024  12:00:00ص

71 - فادي فؤاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   162395  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   9894 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

72 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   162395  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   9894 وفى تاريخ  

14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

73 - هانى مصطفى محمد معتوق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   187888  قيدت فى  2011-08-04 

برقم ايداع   5781 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

74 - ورثة بدوي الورداني عبد اللطيف - عنهم محمد بدوي الورداني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

195227  قيدت فى  08-06-2015 برقم ايداع   5070 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/06/2025  12:00:00ص

75 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد عاطف عبد الرحمن سيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

199316  قيدت فى  20-08-2017 برقم ايداع   8506 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

76 - يعدل ليصبح ايهاب زغلول عطيه ورشانه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143510  قيدت فى  

06-05-1997 برقم ايداع   3504 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

77 - فاديه صالح فتوح ومحمد عطيه محمد عباس وفتوح عطيه محمد عباس   شركة سبق قيدها برقم :   

144970  قيدت فى  07-10-1997 برقم ايداع   8231 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/10/2022  12:00:00ص

78 - محمد ابراهيم محمد عبد النبي و شركاه - المدينة المنوره للجزاره   شركة سبق قيدها برقم :   157739  

قيدت فى  28-07-2001 برقم ايداع   5775 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/07/2026  12:00:00ص

79 - ورثه لطفي حبيب بسخرون )ادوار لطفي حبيب بسخرون وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   161918  

قيدت فى  18-02-2003 برقم ايداع   1221 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/02/2023  12:00:00ص

80 - جوزفين فوزي جاب ا منسي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   170587  قيدت فى  2006-04-09 

برقم ايداع   2722 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2026  

12:00:00ص

81 - العرفة للمنتجعات السياحية )محمود ماجد احمد عرفه وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   175689  

قيدت فى  20-08-2007 برقم ايداع   8316 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/08/2027  12:00:00ص

82 - محمد على محمد ناجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   85722  قيدت فى  07-12-1975 برقم ايداع   

5638 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص
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83 - احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير(   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  

11-06-2015 برقم ايداع   5199 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2025  12:00:00ص

84 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  11-06-2015 برقم ايداع   5199 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  12:00:00ص

85 - احمد عبد الوهاب و شريكته)شركه نظارات سفير(   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  

20-07-2017 برقم ايداع   6982 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2027  12:00:00ص

86 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   6982 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

87 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  17-12-2000 برقم ايداع   10161 وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

88 - احمد عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116542  قيدت فى  17-12-2000 برقم ايداع   

10161 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

89 - فيفا مينوش   شركة سبق قيدها برقم :   121071  قيدت فى  13-08-1987 برقم ايداع   6570 وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

90 - مينوش-فكرى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   121071  قيدت فى  13-08-1987 برقم ايداع   

6570 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

91 - عمادالدين محمد عبدالجواد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   136780  قيدت فى  1994-09-13 

برقم ايداع   6212 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2024  

12:00:00ص

92 - محمد عدل السيد احمد ابو هنديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   186388  قيدت فى  2010-11-03 

برقم ايداع   9999 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2025  

12:00:00ص

93 - عدل السم التجارى ليصبح سعيد احمد عبد المجيد وشريكه حسام   شركة سبق قيدها برقم :   189567  

قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   4456 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/05/2027  12:00:00ص

94 - تعديل السم التجارى للشركه الى  شركه زايد للتوريدات والمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   

133003  قيدت فى  11-07-1992 برقم ايداع   3948 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

95 - يحيى موسى زايد وشريكه زايد   شركة سبق قيدها برقم :   133003  قيدت فى  11-07-1992 برقم 

ايداع   3948 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

96 - عدل السم التجارى الى  شركه اليمان - عبد ا كمال على مرسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

143330  قيدت فى  08-04-1997 برقم ايداع   2890 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

97 - حافظ عبد الرازق حافظ داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   193128  قيدت فى  2014-03-19 

برقم ايداع   2296 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

98 - شركة اتش اس كى ) H S K (   شركة سبق قيدها برقم :   193128  قيدت فى  19-03-2014 برقم 

ايداع   2296 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

99 - رضا كركور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72211  قيدت فى  16-11-1970 برقم ايداع   3402 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2025  12:00:00ص
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100 - شركة الطاووس لصناعة و بيع مستلزمات الملبس الجاهزة - نادية السيد محمد عبد ا و شركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   141213  قيدت فى  12-09-1996 برقم ايداع   7015 وفى تاريخ  21-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2026  12:00:00ص

101 - تعديل السم التجاري ليصبح / اولد محمد خضر  و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   164469  

قيدت فى  19-01-2004 برقم ايداع   508 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/01/2024  12:00:00ص

102 - الحمد للستيراد والتصدير -عجمى صالح محمد عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

174185  قيدت فى  08-04-2007 برقم ايداع   3571 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

103 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح محمد البدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   175430  قيدت 

فى  24-07-2007 برقم ايداع   7411 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

104 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  ريهام عادل وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   175557  قيدت 

فى  06-08-2007 برقم ايداع   7863 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

105 - يعدل السم التجاري ليصبح  عادل مصطفي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   175557  قيدت فى  

06-08-2007 برقم ايداع   7863 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

106 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  19-11-2008 برقم ايداع   10459 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2023  12:00:00ص

107 - مــدام سو للملبس الجاهزة - سعاد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  

19-11-2008 برقم ايداع   10459 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2023  12:00:00ص

108 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  19-11-2008 برقم ايداع   10460 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2023  12:00:00ص

109 - مدام سو للملبس الجاهزة سعاد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  

19-11-2008 برقم ايداع   10460 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2023  12:00:00ص

110 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   1000004 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2023  12:00:00ص

111 - مــدام سو للملبس الجاهزة - سعاد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  

11-03-2013 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2023  12:00:00ص

112 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   1000005 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2023  12:00:00ص

113 - مــدام سو للملبس الجاهزة - سعاد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180153  قيدت فى  

11-03-2013 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2023  12:00:00ص

114 - اسلم باهر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   186711  قيدت فى  02-01-2011 برقم ايداع   

31 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2026  12:00:00ص

115 - على محمد رضا السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   188976  قيدت فى  22-02-2012 برقم 

ايداع   1686 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص
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116 - شركه باسم محمد وشريكه محمد حامد   شركة سبق قيدها برقم :   189742  قيدت فى  2012-06-19 

برقم ايداع   5258 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  

12:00:00ص

117 - تعديل السم التجاري ليصبح  شركة عيد عوض عبدالسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199102  

قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   7472 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/07/2027  12:00:00ص

118 - هاني مغازي السيد الزناتي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   198473  قيدت فى  2017-05-22 

برقم ايداع   5022 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

119 - تعديل السم التجارى ليصبح ايمن على الدين عبد الحفيظ الجمل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

117743  قيدت فى  14-09-1986 برقم ايداع   6601 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/09/2026  12:00:00ص

120 - مجدى فتحى محمد حنيش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   120322  قيدت فى  23-05-1987 برقم 

ايداع   4499 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

121 - عين شمس السكندريه للتنميه الصناعيه و التجاره و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   124344  

قيدت فى  18-07-1988 برقم ايداع   5842 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/07/2023  12:00:00ص

122 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / عصام يعقوب احمد فهمى وشركاه - اخوان فهمى   شركة سبق 

قيدها برقم :   47870  قيدت فى  03-05-1954 برقم ايداع   1959 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2024  12:00:00ص

123 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   136755  قيدت فى  14-02-2007 برقم ايداع   1499 وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2027  12:00:00ص

124 - متولى عبد ا السيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   136755  قيدت فى  14-02-2007 برقم 

ايداع   1499 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2027  

12:00:00ص

125 - متولى عبدا السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   136755  قيدت فى  20-08-2017 برقم ايداع   

8524 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

126 - الحضري -تركي-منصور وشركاه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   138526  قيدت فى  

18-07-1995 برقم ايداع   5005 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2025  12:00:00ص

127 - فيصل عتيبه وشركاه عتيبه للديكور   شركة سبق قيدها برقم :   159660  قيدت فى  2002-03-31 

برقم ايداع   2321 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2027  

12:00:00ص

128 - بويات ورثه محمد فيطر- على محمد فيطر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   160034  قيدت فى  

15-05-2002 برقم ايداع   3587 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

129 - ك . قصبحى وشركاه ) سابقا أ . باسترودس (   شركة سبق قيدها برقم :   76431  قيدت فى  

25-09-1972 برقم ايداع   3289 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2027  12:00:00ص

130 - ك0 قصبحى وشركاه ) سابقا م0باسترودس(   شركة سبق قيدها برقم :   76431  قيدت فى  

25-09-1972 برقم ايداع   3290 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2027  12:00:00ص
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131 - تعديل السم التجارى ليصبح ورثه المرحوم-عبد المنعم محمد ابراهيم-ماجده محمد سعيد الصايغ وشركاها   

شركة سبق قيدها برقم :   103752  قيدت فى  15-03-1982 برقم ايداع   2115 وفى تاريخ  2022-08-25  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

132 - الشريف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   110182  قيدت فى  16-01-1984 برقم ايداع   403 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2024  12:00:00ص

133 - " عادل محمد شعبان وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم :   121039  قيدت فى  09-08-1987 برقم 

ايداع   6465 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

134 - شركه ميامى للتريكو والملبس - شفيق عبدالفتاح محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133106  

قيدت فى  05-08-1992 برقم ايداع   4512 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/08/2027  12:00:00ص

135 - شركة جاد ستار للحذية - حسن علي السيد جاد ا و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   144635  قيدت 

فى  01-09-1997 برقم ايداع   7254 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2027  12:00:00ص

136 - عبد الرحمن يوسف محمد نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   157719  قيدت فى  

27-07-2011 برقم ايداع   5580 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2026  12:00:00ص

137 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   157719  قيدت فى  27-07-2011 برقم ايداع   5580 وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

138 - عبد الرحمن يوسف محمد نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   157719  قيدت فى  

24-07-2001 برقم ايداع   5668 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2026  12:00:00ص

139 - عبد الرحمن يوسف محمد نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   157719  قيدت فى  

10-08-2008 برقم ايداع   7551 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2023  12:00:00ص

140 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   157719  قيدت فى  10-08-2008 برقم ايداع   7551 وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2023  12:00:00ص

141 - صلح كرموس و شركاه للتجاره و عموم الستيراد و التصدير - التاج الملكي   شركة سبق قيدها برقم :   

158091  قيدت فى  27-08-2001 برقم ايداع   7871 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/08/2026  12:00:00ص

142 - المركز الدولى للتجاره-ايمن عدلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189900  قيدت فى  

12-07-2012 برقم ايداع   5905 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

143 - ياسر محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   195700  قيدت فى  11-10-2015 برقم ايداع   

8087 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  12:00:00ص

144 - احمد جزولى راتب وابراهيم الهامى راتب   شركة سبق قيدها برقم :   39563  قيدت فى  

29-01-1950 برقم ايداع   333 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2025  12:00:00ص

145 - مخازن التبريد الماهوشيه ) درويش وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   39563  قيدت فى  

29-01-1950 برقم ايداع   333 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2025  12:00:00ص

146 - مخازن التبريد الماهوشيه ) درويش وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   39563  قيدت فى  

28-07-2008 برقم ايداع   7134 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2023  12:00:00ص
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147 - بدرى عبده زكى وشركاه لبيع الفواكه   شركة سبق قيدها برقم :   156245  قيدت فى  2001-01-29 

برقم ايداع   778 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2026  

12:00:00ص

148 - شركة المتوكل لتجارة الجلود وعموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية - احمد السعيد احمد 

وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   172403  قيدت فى  02-10-2006 برقم ايداع   8696 وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

149 - محمد سامى محمد سعد الفقى وشريكه اشرف نبيل محمد جاد   شركة سبق قيدها برقم :   174708  

قيدت فى  22-05-2007 برقم ايداع   5240 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/05/2027  12:00:00ص

150 - باسم وشريكه ) غواصين ثلثه نجوم ( Divers 3   شركة سبق قيدها برقم :   193544  قيدت فى  

10-06-2014 برقم ايداع   4717 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2024  12:00:00ص

151 - شركه وادي العشاب الطبيه لمستحضرات التجميل والعطور الطبيعيه - جمال نصر السيد رضا وشريكه   

شركة سبق قيدها برقم :   195261  قيدت فى  14-06-2015 برقم ايداع   5240 وفى تاريخ  2022-08-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

152 - تعديل اسم الشركه الي / زياد ممدوح ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   198340  قيدت فى  

07-05-2017 برقم ايداع   4370 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

153 - عدل الى عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد شرابية وشركاه لمنتجات اللبان   شركة سبق قيدها برقم :   

105079  قيدت فى  11-08-1982 برقم ايداع   6019 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/08/2027  12:00:00ص

154 - عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد شرابية وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105079  قيدت فى  

20-11-2016 برقم ايداع   10132 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2026  12:00:00ص

155 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   105079  قيدت فى  20-11-2016 برقم ايداع   10132 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

156 - صيدليه اورفانيدس- الدكتوره منال يوسف الحكيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   132958  قيدت 

فى  29-06-1992 برقم ايداع   3695 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

157 - شركه النيل العامه للنقل النهرى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   137139  قيدت فى  

13-11-1994 برقم ايداع   8090 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2024  12:00:00ص

158 - يحيى صابر عفيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   142358  قيدت فى  22-12-1996 برقم ايداع   

10750 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

159 - الجمعيه التعاونيه للبترول ) ش 0 م 0 م (   شركة سبق قيدها برقم :   181685  قيدت فى  

29-04-2009 برقم ايداع   4543 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2024  12:00:00ص

160 - شركة شوب مانيا Shop MANIa لتنظيم المعارض والحفلت - تامر سليمان فهمى محمود وشريكته   

شركة سبق قيدها برقم :   197282  قيدت فى  08-09-2016 برقم ايداع   7968 وفى تاريخ  2022-08-29  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  12:00:00ص

161 - دمج كل من شركة اطلس العامة للمقولت والستثمارات العقارية واعمال التكييف والمصاعد , والشركة 

المصرية العامة للمبانى فى الشركة المساهمة المصرية للمقاولت )العبد(   شركة سبق قيدها برقم :   205302  

قيدت فى  26-11-2008 برقم ايداع   1012022 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  25/11/2023  12:00:00ص
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162 - نادر مرقس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   120987  قيدت فى  29-07-1987 برقم ايداع   

6345 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

163 - شركه السلم للتجاره والمقاولت المعماريه المتكامله-خلفاء محمدعبدالسلم محمد النابلى   شركة سبق 

قيدها برقم :   130418  قيدت فى  13-12-1990 برقم ايداع   8062 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  12:00:00ص

164 - يعدل السم التجارى الى شركة غريب للمقاولت العامه والتوريدات -احمد غريب وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   175047  قيدت فى  17-06-2007 برقم ايداع   6279 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  12:00:00ص

165 - هيثم ابو الفتوح احمد و شريكته امال حنفى محمود على   شركة سبق قيدها برقم :   183310  قيدت فى  

03-11-2009 برقم ايداع   10396 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2024  12:00:00ص

166 - تعديل السم التجاري الي  محمد احمد حسن قنديل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   186255  قيدت 

فى  17-10-2010 برقم ايداع   9406 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2025  12:00:00ص

167 - مصطفى على حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189761  قيدت فى  24-06-2012 برقم 

ايداع   5343 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

168 - رانيا مراد فهيم بولس و شركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   198608  قيدت فى  13-06-2017 برقم 

ايداع   5750 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

169 - عدل الى رمضان محمد عبد المجيد وشريكه ابو سته محمد عبد المجيد   شركة سبق قيدها برقم :   

76421  قيدت فى  23-09-1972 برقم ايداع   3260 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/09/2027  12:00:00ص

170 - انجال على خليل )محمد على خليل وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   120626  قيدت فى  

28-06-1987 برقم ايداع   5429 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص

171 - شركة محمد السيد زهران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   140230  قيدت فى  1996-04-14 

برقم ايداع   2599 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2026  

12:00:00ص

172 - عدل السم التجارى الى )شركه سمير سلمه بشاى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   156486  قيدت 

فى  28-02-2001 برقم ايداع   1622 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2026  12:00:00ص

173 - ممدوح محمد علي عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   160486  قيدت فى  2002-07-14 

برقم ايداع   5235 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2027  

12:00:00ص

174 - اسلم المنزلوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   183716  قيدت فى  16-03-2015 برقم ايداع   

2292 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2025  12:00:00ص

175 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   183716  قيدت فى  16-03-2015 برقم ايداع   2292 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2025  12:00:00ص

176 - عدل السم التجارى الى اسلم المنزلوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   183716  قيدت فى  

29-12-2009 برقم ايداع   11996 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2024  12:00:00ص
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