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قيود أفراد

1 - وحيد احمد يوسف عبيه . تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1349 ورقم 

قيد 24123    محل رئيسى  عن ميكانيكي سيارات ., بجهة محافظة جنوب سيناء المنطقة الصناعية -الرويسات .

2 - احمد محمد عبد العزيز علي . تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1354 

ورقم قيد 24124    محل رئيسى  عن مطعم ., بجهة محافظة جنوب سيناء الحي الثاني .

3 - محمد عيد مرشد فرج تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1365 ورقم قيد 

24125    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت 0, بجهة محافظة جنوب سيناء مكتب بالعقار رقم 15 حي السلم .

4 - حسين رمضان محمد سلمة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1381 

ورقم قيد 24126    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا مايخص الزي العسكري, بجهة محافظة جنوب سيناء 

محل رقم 3-عقار 149 -المنشية القديمة .

5 - جمال السيد حمزه عزام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1401 

ورقم قيد 2547    رئيسى آخر  عن تجارة سيارات بالعمولة, بجهة محافظة جنوب سيناء الحي الول - شارع 

هارون الرشيد

6 - فتحي ابو السعود فتحي ياسين . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1409 ورقم قيد 24128    محل رئيسى  عن انشطه ترفيهية )العاب نارية -فقرة التنورة -ترويض الثعابين -فقرة 

الساحر (, بجهة محافظة جنوب سيناء شقة رقم 2-بالعقار 181-الحي المتميز -حي النور .

7 - رضا عبد الفتاح محمود بركات . تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1416 ورقم قيد 24129    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي ., بجهة محافظة جنوب سيناء السوق 

التجاري قطعة 217 محل رقم 1

8 - أيمن محمد عبدالرحيم أبو عمره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1420 ورقم قيد 24130    محل رئيسى  عن بيع منتجات جلدية و شنط, بجهة محافظة جنوب سيناء السوق 

التجارى شارع السوق الحرة - قطعة 156

9 - معاز محمد عوض سعداوي . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1421 

ورقم قيد 24131    محل رئيسى  عن ورشة سمكرة ودوكو سيارات ., بجهة محافظة جنوب سيناء محل رقم)4(-

عقار رقم )30(بالمنطقة الحرفية الرويسات

10 - علي حسب النبي محروس حسانين حسب النبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 1422 ورقم قيد 24132    محل رئيسى  عن تنجيد ومفروشات, بجهة محافظة جنوب سيناء السوق 

التجاري محل بالعقار رقم 282

11 - على مصطفى السيد الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1436 ورقم قيد 24133    محل رئيسى  عن محل حلويات, بجهة محافظة جنوب سيناء 22 بجوار محلت 

الشئون الجتماعية  - الحى الثانى -

12 - محمد عبد العظيم عبد العزيز سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1439 ورقم قيد 24134    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة جنوب سيناء فندق الفيروز-خليج نعمة

13 - سماح محمد محمد نجدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1441 

ورقم قيد 24135    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ومقلي, بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجاري
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14 - نهي احمد محمد محمد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1446 ورقم قيد 24136    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا مايخص الزي العسكري, بجهة محافظة جنوب 

سيناء العقار رقم 213-السوق التجاري

15 - رمضان جمعه محمود على مدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1450 ورقم قيد 24137    محل رئيسى  عن ملبس قطنية عدا ما يخص الزى العسكرى, بجهة محافظة جنوب 

سيناء محل رقم 5 - قرية جولدن بلس - خليج نعمة

16 - سهام محمد مصطفي محمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1455 ورقم قيد 24138    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة جنوب سيناء شارع المطافي -امام دار 

المناسبات -بجوار اسكان مبارك القديم

17 - أحمد محمد أحمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1456 

ورقم قيد 24139    محل رئيسى  عن بيع لعب الطفال و الهدايا, بجهة محافظة جنوب سيناء عقار رقم 116 

السوق التجارى

18 - مدحت بركات بطرس ساموس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1460 ورقم قيد 24141    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا ما يخص الزى العسكرى, بجهة محافظة جنوب 

سيناء عقار رقم 62 - السوق التجارى - شارع السوق الحرة -

19 - يوسف ثابت اسحق حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1461 

ورقم قيد 24142    محل رئيسى  عن ذهب وفضه بعد الحصول علي الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, بجهة محافظة جنوب سيناء محل بفندق البارون 

ريزورت نبق

20 - محمد عبد القادر السيد محمد عبد القادر . تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 1462 ورقم قيد 24143    محل رئيسى  عن بيع وشراء السيارات لحساب الغير, بجهة محافظة 

جنوب سيناء محل رقم 1 بالعقار رقم 145حي المل

21 - بسنت صلح الدين محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1470 ورقم قيد 24144    محل رئيسى  عن ملبس واكسسوارتها عدا مايخص الزي العسكري, بجهة محافظة 

جنوب سيناء محل رقم 2بالقطعة رقم ) بدون(سوق خليج نعمة

22 - نزيه بدر زاخر سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1488 

ورقم قيد 24145    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة جنوب سيناء محل بشارع الشيخ جميع -

العصله

23 - احمد بليدي محمد سعداوي. تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1496 

ورقم قيد 24146    محل رئيسى  عن محل لبيع منتجات خان الخليلي, بجهة محافظة جنوب سيناء السوق 

التجاري خلف مسجد الصحابه محل بالعقار رقم 70 ب

24 - محمد عبدالسلم محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1516 ورقم قيد 24147    محل رئيسى  عن مكتب تأجير الموتوسيكلت الجبلية, بجهة محافظة جنوب سيناء 

تقسيم السفارى الجديدة - قطعة 77 - سنتر ادريانو سفارى

25 - ماهر يوسف لبيب بشاره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1543 

ورقم قيد 24149    محل رئيسى  عن بيع العاديات والسلع السياحية, بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجاري 

قطعة 92ج محل رقم 3
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فروع الفراد

1 - إيناس السيد مصطفى خليل  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   1435 ورقم قيد   15363  محل فرعى  

عن مطعم فول و فلفل  بجهة محافظة جنوب سيناء محل رقم 2 بالعقار رقم 16 - حى المروة -

2 - عماد عبدالملك شاكر عبدالملك  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   1494 ورقم قيد   16985  محل 

فرعى  عن سنتر سفاري موتوسيكلت  بجهة محافظة جنوب سيناء محل تجارى بشارع المسبط

قيود الشركات

1 - محمد فتحى محمد حسنين و شريكتيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    1402 ورقم قيد  24127    مركز عام  عن توريد و بيع العلف و الدواجن  بجهة محافظة جنوب 

سيناء الجبيل - محل بالقطعة رقم 77 تقسيم الهالى

2 - إسماعيل ثروت إسماعيل و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    1555 ورقم قيد  24150    مركز عام  عن المقاولت العمومية و توريد و تركيب و صيانة 

اللكترونيات و توريد و تركيب و صيانة و تعبئة أجهزة و معدات إطفاء الحريق و معدات السلمة و الصحة 

المهنية و أجهزة إنذار الحريق .  بجهة محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء - شرم الشيخ - نبق - قطعة 11 محل 

رقم 122 جراند مول

فروع الشركات

1 - كوزماتيكس   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1472 ورقم قيد   21677   فرعى  عن بيع ادوات 

تجميل  بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجارى القديم - محل رقم 7 القطعة رقم 223

2 - مينا شوقى اسحق حنا و شريكه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1472 ورقم قيد   21677   

فرعى  عن بيع ادوات تجميل  بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجارى القديم - محل رقم 7 القطعة رقم 223

3 - كوزماتيكس 2   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1474 ورقم قيد   21677   فرعى  عن بيع 

أدوات تجميل  بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجاري القديم - ش سوريا - محل رقم 3 القطعة 43 / 44

4 - مينا شوقى اسحق حنا و شريكه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1474 ورقم قيد   21677   

فرعى  عن بيع أدوات تجميل  بجهة محافظة جنوب سيناء السوق التجاري القديم - ش سوريا - محل رقم 3 

القطعة 43 / 44

 محو - شطب

1 - السيد مصطفى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11692 قيد فى 03-05-2009 برقم ايداع  1011 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال التجارة

2 - السيد مصطفى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11692 قيد فى 03-05-2009 برقم ايداع  1012 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال التجارة
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رأس المال

1 - إيناس السيد مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   15363 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع   103 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

العناوين 

1 - جمال السيد حمزه عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    2547 قيد فى 07-02-1999 برقم ايداع    67 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الحي الول - شارع هارون الرشيد

2 - إيناس السيد مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    15363 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع    103 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء محل رقم 2 بالعقار رقم 16 - حى 

المروة -

3 - أحمد توفيق عبد السلم الهلباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14234 قيد فى 23-11-2011 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الكيلو 39 طريق اسكندرية 

مطروح منتجع كرير لجون

4 - عماد عبد الملك شاكر عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    16985 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع    

1706 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء محل تجارى بشارع المسبط

النشاط

1 - إيناس السيد مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  15363 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع    103وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حدايد و بويات ومطعم فول و فلفل )للفرع(

2 - عماد عبد الملك شاكر عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  16985 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع    

1706وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  سوبر ماركت و سنتر سفارى موتوسيكلت

الكيان القانوني

السم والسمة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - سوبر ماركت ايه تو زد ) A ZZ (   شركة سبق قيدها برقم    13055 قيدت فى 28-07-2010 برقم ايداع   

1602 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

2 - عمرو سامى حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    13055 قيدت فى 28-07-2010 برقم ايداع   

1602 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

رأس المال

1 - مينا شوقى أسحق حنا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     21677 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    

3109وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - محمد أحمد شوقى عزب و شريكته شركة سبق قيدها برقم     4383 قيدت فى 10-02-2002 برقم ايداع    

111وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,400,000.000
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العناوين

1 - شركة ميسرة محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9351 قيدت فى 25-07-2007 برقم ايداع    1529

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع المودع برقم 

7598 و المقيد برقم تابع 24863 الغردقة ليصبح / محل تجارى بمنطقة المارينا  بموقع شركة مارينا وادى الدوم  

بالعين السخنة السويس

2 - مينا شوقى أسحق حنا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     21677 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    

3109وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء السوق التجارى القديم - محل 

رقم 7 القطعة رقم 223

3 - مينا شوقى أسحق حنا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     21677 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    

3109وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء السوق التجارى القديم محل 

رقم 6 القطعة رقم 223

4 - مينا شوقى أسحق حنا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     21677 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    

3109وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء السوق التجاري القديم - ش 

سوريا - محل رقم 3 القطعة 43 / 44

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4383   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2002 برقم ايداع    111 الى   محمد أحمد شوقى عزب و شريكته

2 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4383   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-11-2013 برقم ايداع    2224 الى   محمد أحمد شوقى عزب و شريكته
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الشخاص

1 - حازم عبد العزيزعزب عبده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4383   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2002 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تخارج من الشركة
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تجديد افراد

1 - هانى عطا ا إبراهيم حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9162   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

2 - كريمة عبد الشافى ابو زيد ابو جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11760   قيدت فى   2009-05-18 

برقم ايداع    1148 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17

3 - عمر سليمان جبلى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13329   قيدت فى   26-10-2010 برقم ايداع    

2275 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

4 - سعيد عميرة عبد ا سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13324   قيدت فى   26-10-2010 برقم ايداع    

2269 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

5 - محمد عبدالحميد عبدالحميد الهلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13471   قيدت فى   13-12-2010 برقم 

ايداع    2612 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

6 - حسن محمود أحمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14861   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

1336 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

7 - أحمد على محمد عبد الرحمن حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14872   قيدت فى   09-08-2012 برقم 

ايداع    1367 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

8 - يونان حلمى فهمى بساده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19932   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1448 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

9 - محمد فاروق عبد الهادى عبد الرحيم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6115   قيدت فى   

10-07-2004 برقم ايداع    889 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-09

10 - خالد أحمد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8580   قيدت فى   27-12-2006 برقم ايداع    

2269 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

11 - شيماء محمود محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9273   قيدت فى   02-07-2007 برقم ايداع    

1370 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

12 - أحمد زهرى محمد عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13468   قيدت فى   13-12-2010 برقم 

ايداع    2609 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

13 - أحمد حمدى أحمد نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17021   قيدت فى   17-07-2014 برقم ايداع    

1798 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

14 - أحمد حمدى أحمد توفيق المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18385   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    1951 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

15 - طلعت عبد ا على على بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19885   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    1275 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

16 - مرقس بانوب فرج بانوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14714   قيدت فى   23-05-2012 برقم ايداع    

969 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

17 - هدى حمدان حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20390   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

18 - السيد السيد السيد شحبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8221   قيدت فى   23-08-2006 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

19 - إسماعيل السيد مصطفي خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8840   قيدت فى   13-03-2007 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

20 - ممدوح محمد عز الدين محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14776   قيدت فى   

24-06-2012 برقم ايداع    1119 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-23
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21 - اسحق شفيق فهمى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19354   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

2137 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

22 - موسى محمد مرضي ابو الهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   786   قيدت فى   16-12-1992 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-15

23 - ايصار اميل فرج مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7162   قيدت فى   02-03-2010 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

24 - إيصار اميل فرج مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7162   قيدت فى   25-03-2008 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

25 - إيصار إميل فرج مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7162   قيدت فى   30-08-2005 برقم ايداع    

1290 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

26 - إيمان عبد الملك أبو على أبو على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9268   قيدت فى   02-07-2007 برقم 

ايداع    1360 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

27 - ريمون ميخائيل زكى مكارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13393   قيدت فى   04-06-2012 برقم 

ايداع    1030 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

28 - سمير محمد سلمان سلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16150   قيدت فى   06-11-2013 برقم ايداع    

2032 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

29 - أحمد صدقى عبد الرازق شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20009   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    1704 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

30 - رفعت جلل عبد المقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20285   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    2307 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

31 - وسام سمير قلده إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6529   قيدت فى   27-12-2004 برقم ايداع    

1792 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

32 - رجب أحمد عثمان مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9095   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

33 - محمد محمد حسين السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9405   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    1685 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

34 - السيد مصطفى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11692   قيدت فى   03-05-2009 برقم ايداع    

1011 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

35 - السيد مصطفى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11692   قيدت فى   03-05-2009 برقم ايداع    

1012 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

36 - نها فوزى عبد الخالق فودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18032   قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    

1118 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

37 - السيد السيد مجاهد الكرداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3428   قيدت فى   29-05-2000 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-28

38 - على رجب محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4513   قيدت فى   22-04-2002 برقم ايداع    

397 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

39 - محمد سليمان صباح دخيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10515   قيدت فى   22-05-2008 برقم ايداع    

1350 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

40 - رشا السيد أبورحاب عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11602   قيدت فى   07-04-2009 برقم 

ايداع    802 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

41 - ياسر حامد عبد القادر سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17628   قيدت فى   30-12-2014 برقم 

ايداع    3327 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

42 - اسماء محمد العدوى أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20398   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

2644 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05
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43 - محمد عليان راشد جميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9123   قيدت فى   24-05-2007 برقم ايداع    

1057 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

44 - رأفت سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14337   قيدت فى   29-12-2011 برقم ايداع    

1987 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

45 - سليمان سلمه سعد مرشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17568   قيدت فى   16-12-2014 برقم ايداع    

3154 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

46 - كامل مصطفى كامل الششتاوى نجمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17598   قيدت فى   2014-12-21 

برقم ايداع    3230 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

47 - عطوه عوده عواد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18745   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

3087 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

48 - صلح فتوح يوسف محمد حنجل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19972   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    1576 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

49 - دينا عبد الصادق عبد الرازق عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20336   قيدت فى   

16-08-2017 برقم ايداع    2443 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-15

50 - هشام عبد العظيم احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6548   قيدت فى   03-01-2005 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

51 - عطيه عطوه سالم مزيود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15936   قيدت فى   28-07-2013 برقم ايداع    

1541 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-27

52 - هشام حسن متولى حسنين طيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14554   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    583 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

53 - أحمد عبد العلى أبو زيد عقيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16503   قيدت فى   19-02-2014 برقم 

ايداع    384 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

54 - خالد أحمد عبد البصير صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19810   قيدت فى   20-03-2017 برقم 

ايداع    927 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

55 - محمد بدر جابر ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20327   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

2415 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

56 - محمد سليم سليمان اسليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14523   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

482 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

57 - إبراهيم عودة عيد مفرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16847   قيدت فى   05-06-2014 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

58 - سالم جمعه عتيق جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9391   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

1657 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

59 - جبلى على جبلى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14445   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

60 - جبلى على جبلى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14445   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

1552 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

61 - على محمد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19485   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

2631 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

62 - عبد البديع عبد ا السيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4266   قيدت فى   03-11-2001 برقم ايداع    

1058 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

63 - سعيد هلل محمد الطحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9884   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

2689 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-30

64 - الشاذلى محمد محمود عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13742   قيدت فى   27-03-2011 برقم 

ايداع    447 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26
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65 - نجوى إبراهيم سعيد سعيد الشرشابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20358   قيدت فى   2017-08-23 

برقم ايداع    2538 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

66 - محسن محمد رضا عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9188   قيدت فى   11-06-2007 برقم 

ايداع    1195 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

67 - مشعل عبد الجواد محمد يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9388   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

1651 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

68 - سلمى دياب عوده موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11567   قيدت فى   30-03-2009 برقم ايداع    

724 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

69 - السيد محروس أحمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18021   قيدت فى   28-04-2015 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

70 - ياسر منير محمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3375   قيدت فى   30-04-2000 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

71 - ياسر منير محمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3375   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

72 - ياسر منير محمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3375   قيدت فى   22-11-2006 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

73 - أحمد صالح حسن جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9134   قيدت فى   28-05-2007 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

74 - جون عديل حنا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14866   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

1348 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

75 - ليلى حسن أحمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19535   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

2843 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

76 - فرحان عبد الرسول حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1754   قيدت فى   04-08-1997 برقم ايداع    

346 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

77 - محمود أحمد عبد العظيم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8930   قيدت فى   03-04-2007 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

78 - عيد محمد سالم حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13116   قيدت فى   19-08-2010 برقم ايداع    

1747 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

79 - وليد عبد السلم رمضان البهنساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14720   قيدت فى   2012-05-27 

برقم ايداع    981 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

80 - إسلم حسين عاشور لملوم خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15817   قيدت فى   05-06-2013 برقم 

ايداع    1261 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-04

81 - عودة جمعه عوده عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18554   قيدت فى   04-10-2015 برقم ايداع    

2438 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

82 - محمد السيد العربى عبد العزيز موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19288   قيدت فى   2016-08-24 

برقم ايداع    1869 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

83 - وليد عطيه عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5234   قيدت فى   02-06-2003 برقم ايداع    513 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

84 - غريب موسى إبراهيم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9430   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

1745 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

85 - محمود حامد عبد الحافظ على عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13757   قيدت فى   

03-04-2011 برقم ايداع    484 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-02

Page 12 of 17 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

86 - محمود حامد عبد الحافظ على عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13757   قيدت فى   

16-05-2016 برقم ايداع    1178 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-15

87 - عتيق محمد سبيتان جميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14814   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

1223 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

88 - عتيق محمد سبيتان جميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14814   قيدت فى   10-07-2012 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

89 - أحمد محمد محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15563   قيدت فى   17-03-2013 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

90 - أحمد على محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17117   قيدت فى   27-08-2014 برقم ايداع    

2004 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-26

91 - تامر محمود محمد جبر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17964   قيدت فى   16-04-2015 برقم 

ايداع    970 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

92 - كريم فتحى خليل إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19956   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1534 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

93 - إيمان أحمد أحمد فتح ا مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20016   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    1731 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

94 - عبد ا متولى محمد متولى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20260   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    2248 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

95 - حسين على على اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3101   قيدت فى   29-11-1999 برقم ايداع    

945 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-28

96 - سلوى أحمد على الشنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6519   قيدت فى   25-12-2004 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

97 - أحمد توفيق عبد السلم الهلباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14234   قيدت فى   23-11-2011 برقم 

ايداع    1743 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

98 - محمد عفت عبد الحميد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14612   قيدت فى   2012-04-19 

برقم ايداع    703 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

99 - أيمن محمود عباس باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19393   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

2239 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

100 - صبرى عبد الفتاح أحمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20283   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    2300 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

101 - صبرى عبد الفتاح أحمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20283   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    2609 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

102 - محمد عبد المام مصطفى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20397   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    2641 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05
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تجديد شركات

1 - ياسر حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4218  قيدت فى  02-10-2001 برقم ايداع   955 وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

2 - شركة ميسرة محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9351  قيدت فى  25-07-2007 برقم ايداع   

1529 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

3 - تعديل أسم الشركة التجارى ليصبح  فريد غالى و شريكتية   شركة سبق قيدها برقم :   3737  قيدت فى  

17-12-2000 برقم ايداع   1055 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2025  12:00:00ص

4 - محمد علي عطا محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8449  قيدت فى  20-11-2006 برقم ايداع   

1985 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

5 - شركة محمد أحمد عويس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15757  قيدت فى  20-05-2013 برقم 

ايداع   1124 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2023  

12:00:00ص

6 - الهامى الزيات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3120  قيدت فى  08-12-1999 برقم ايداع   989 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2024  12:00:00ص

7 - امكو للخدمات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   3120  قيدت فى  08-12-1999 برقم ايداع   989 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2024  12:00:00ص

8 - تعديل أسم الشركة ليصبح شركة حسين منصور فرحان حسين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   685  

قيدت فى  02-03-1992 برقم ايداع   40 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

9 - وائل مبارك و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16585  قيدت فى  18-03-2014 برقم ايداع   608 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2024  12:00:00ص

10 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24102  قيدت فى  03-04-2014 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2024  12:00:00

ص

11 - شركة ياسر أبو الحسن محمد عبد ا و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17699  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   159 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

12 - شركة  ياسر أبو الحسن محمد عبد ا و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17699  قيدت فى  

17-06-2015 برقم ايداع   1638 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2025  12:00:00ص

13 - شرم كرويز ) SHARM CRUISE (   شركة سبق قيدها برقم :   17699  قيدت فى  2015-06-17 

برقم ايداع   1638 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2025  

12:00:00ص

14 - محمد عبد الستار و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16235  قيدت فى  01-12-2013 برقم ايداع   

2262 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2023  12:00:00ص

15 - ضيف ا عوده عبد ا جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6662  قيدت فى  15-02-2005 برقم 

ايداع   240 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  12:00:00

ص

16 - تعديل أسم الشركة ليصبح شركة كمال محمد السيد إبراهيم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9458  

قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   1796 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/09/2027  12:00:00ص
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17 - تعديل أسم الشركة لتصبح أحمد كمال حسين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7597  قيدت فى  

22-02-2006 برقم ايداع   243 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2026  12:00:00ص

18 - شركة محمود طه عمران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  06-02-2007 برقم 

ايداع   184 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00

ص

19 - تعديل السمة التجارية للفرع لتصبح تو أم ) 2M (   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  

05-12-2016 برقم ايداع   2694 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2026  12:00:00ص

20 - شركة محمود طه عمران و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  05-12-2016 برقم 

ايداع   2694 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص

21 - تعديل السمة التجارية للفرع لتصبح تو أم )  2M (   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  

05-12-2016 برقم ايداع   2695 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2026  12:00:00ص

22 - شركة محمود طه عمران و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  05-12-2016 برقم 

ايداع   2695 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص

23 - تعديل السمة التجارية للفرع لتصبح تو أم ) 2M (   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  

05-12-2016 برقم ايداع   2696 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2026  12:00:00ص

24 - شركة محمود طه عمران و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8687  قيدت فى  05-12-2016 برقم 

ايداع   2696 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص

25 - مختار جابر مختار إسماعيل و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   19269  قيدت فى  2016-08-18 

برقم ايداع   1827 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2026  

12:00:00ص

26 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ) ش. م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   12369  

قيدت فى  22-11-2009 برقم ايداع   2558 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2024  12:00:00ص

27 - تعدل السم التجارى للشركة ليصبح شركة هشام جبر على و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   69  قيدت 

فى  07-09-1986 برقم ايداع   33 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2026  12:00:00ص

28 - ساميه أمين سرى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   1848  قيدت فى  21-10-1997 برقم ايداع   

507 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2022  12:00:00ص

29 - تعديل السم التجارى ليصبح ليصبح سلمه عوده عواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6669  قيدت 

فى  16-02-2005 برقم ايداع   253 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2025  12:00:00ص

30 - تعدل إسم الشركة ليصبح عدلى رشاد وشريكه أيمن رشاد   شركة سبق قيدها برقم :   7562  قيدت فى  

15-02-2006 برقم ايداع   191 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2026  12:00:00ص

31 - شركة الخطاب فاميلى   شركة سبق قيدها برقم :   7562  قيدت فى  19-08-2015 برقم ايداع   2076 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2025  12:00:00ص

32 - عدلى رشاد و شريكه إيمن رشاد   شركة سبق قيدها برقم :   7562  قيدت فى  19-08-2015 برقم ايداع   

2076 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2025  12:00:00ص
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33 - اضافة السمة التجارية ) شركة الخطاب فاميلى (   شركة سبق قيدها برقم :   7562  قيدت فى  

31-12-2007 برقم ايداع   2683 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2022  12:00:00ص

34 - تعدل ليصبح عدلى رشاد وشريكه أيمن رشاد   شركة سبق قيدها برقم :   7562  قيدت فى  

31-12-2007 برقم ايداع   2683 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2022  12:00:00ص

35 - محمد حمدان و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16743  قيدت فى  30-04-2014 برقم ايداع   

1014 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2024  12:00:00ص

36 - منير رسمى حكيم أرميس و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   19835  قيدت فى  03-04-2017 برقم 

ايداع   1082 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  

12:00:00ص

37 - تعدل ليصبح شركة محسن محمد رضا و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   14909  قيدت فى  

30-08-2012 برقم ايداع   1432 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

38 - بست إيجبت ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   723  قيدت فى  12-07-1992 برقم ايداع   112 وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  12:00:00ص

39 - شركة جودت وعثمان وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   723  قيدت فى  12-07-1992 برقم ايداع   

112 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  12:00:00ص

40 - سوبر ماركت ايه تو زد ) A ZZ (   شركة سبق قيدها برقم :   13055  قيدت فى  28-07-2010 برقم 

ايداع   1602 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  

12:00:00ص

41 - عمرو سامى حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13055  قيدت فى  28-07-2010 برقم ايداع   

1602 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  12:00:00ص

42 - شركة ماجد عبد ا المشد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  19-06-2006 برقم 

ايداع   1076 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  

12:00:00ص

43 - أحمد سليمان سالم عيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14676  قيدت فى  10-05-2012 برقم 

ايداع   858 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00

ص

44 - مجيب محمد عبد القادر مصطفى و شريكه محمود السيد محمود عبد العليم   شركة سبق قيدها برقم :   

16390  قيدت فى  14-01-2014 برقم ايداع   93 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/01/2024  12:00:00ص

45 - محمد حسنين حسن سلمة وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   14772  قيدت فى  18-06-2012 برقم 

ايداع   1101 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

46 - تعديل السم التجاري ليصبح  زكريا حلمى مملوك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8969  قيدت فى  

10-04-2007 برقم ايداع   709 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

47 - أشرف ميلد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8986  قيدت فى  16-04-2007 برقم ايداع   757 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

48 - أشرف ميلد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8986  قيدت فى  16-04-2007 برقم ايداع   758 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

49 - شارم ستار إنترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   8986  قيدت فى  16-04-2007 برقم ايداع   758 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص
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50 - إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد و شريكيه ماهر زكريا عبيد عبد الشهيد ميخائيل و محب زكريا عبيد عبد الشهيد   

شركة سبق قيدها برقم :   16898  قيدت فى  17-06-2014 برقم ايداع   1485 وفى تاريخ  2022-08-31  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2024  12:00:00ص
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