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قيود أفراد

1 - نبيل حامد ياقوت حسين الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6903 ورقم قيد 98094    محل رئيسى  عن تنظيم الحفلت والمؤتمرات والبطولت والمعارض ودعاية واعلن 

وشحن سريع داخل الجمهورية فيما عدا خدمات النترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 260 شارع ملك حفنى مع خليل حمادة _ سيدى 

بشر _ غرفة بالوحده ) 4 (

2 - محمد سمير السيد احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6908 

ورقم قيد 98095    محل رئيسى  عن مكتبة ماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 8 

شارع عمر بن الخطاب حجرالنواتية

3 - صلح سعيد فتحي ماضي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6920 

ورقم قيد 98096    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة السكندرية 77 شارع مرتضي باشا _ 

جناكليس _ محل شمال المدخل

4 - كريم قبارى عبد السلم محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6960 ورقم قيد 98098    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة السكندرية شارع مصطفى 

كامل _ الراس السوداء امام معسكر البحرية

5 - محمد عبدالحميد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6962 

ورقم قيد 98099    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه فيماعدا توريد العماله و مستلزمات اجهزة الكمبيوتر و 

ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية ابيس الناصريه الجديده شارع بطل السلم بجوار سوبرماركت 

السلم

6 - مصطفي محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7005 

ورقم قيد 32906    رئيسى آخر  عن منفذ بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية افتتاح الرئيسي 

الخر الكائن بالعنوان / 43 شارع المام الحسين ابن علي _ سيدي بشر

7 - مهاب ابراهيم قبارى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7001 

ورقم قيد 83186    رئيسى آخر  عن مكتبه و خردوات, بجهة محافظة السكندرية افتتاح محل رئيسي اخر / 7 

عمارات فيروزه سموحة 5 أ شارع قنال المحمودية البر البحرى قسم سيدي جابر ونشاطه مكتبه وخردوات دون 

تصوير المستندات براسمال خمسه الف جنيه

8 - احمد عبد العال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6983 

ورقم قيد 98103    محل رئيسى  عن كافية دون النترنت, بجهة محافظة السكندرية 22 شارع ياقوت الحموى 

الساعة _ السيوف شماعه _ محل

9 - شاكر برانى للتصدير - محمد شاكر ياسين عبد الرازق برانى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 7006 ورقم قيد 98104    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 

شارع مصطفى كامل _ عزبة المنشية البحرية بجوار مسجد برانى

10 - ابراهيم محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7007 

ورقم قيد 98105    محل رئيسى  عن بيع و توريد و توزيع اجهزة الحاسب اللي و مستلزمتها و التوريدات 

العموميه فيماعدا توريد العماله و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه و النترنت و بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 170 شارع بورسعيد _ سبورتنج _ شقه بالدور الثاني

11 - مطعم رزق للفول والفلفل - هشام محمد رزق درويش مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 02-08-2022 برقم ايداع 7010 ورقم قيد 98106    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة 

السكندرية شارع حسن امين سيدى بشر الترام
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12 - محمد محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7011 

ورقم قيد 98107    محل رئيسى  عن بيع و توريد و توزيع اجهزة الحاسب اللي و مستلزمتها فيماعدا توريد 

العماله و المن و الحراسه و النترنت و بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 170 

شارع بورسعيد _ سبورتنج _ حجرتين بالشقه الدور الثاني

13 - احمد محمد نصير محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7065 

ورقم قيد 67650    رئيسى آخر  عن مصنع منتجات جلدية شنط, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى 

الخر الكائن بالعنوان / العقار رقم 445 شارع قنال المحمودية _ الدور الثانى علوى مصنع 11 متضمنا جزء من 

مصنع 13

14 - اشرف حسين مرسى الجزايرلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7075 ورقم قيد 98111    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد العزيز البديع _ عزبة القلعة _ 

شقة بالدور الول علوى

15 - روماني فوزي عبدالخالق سيحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7080 ورقم قيد 98112    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية شارع الجمعيه 

الزراعيه المعموره البلد قبلي السكه الحديد _ محل

16 - محمد مصطفى البرنس بدار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7081 

ورقم قيد 98113    محل رئيسى  عن مطعم عمومى, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 5 بالدور الرضى , 4 

عمارات القاهرة للسكان خلف ش محمود شكرى , سموحه , قسم

17 - محمود محمد ابوز زيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7087 

ورقم قيد 98114    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية ش فرعون فلمنج

18 - محمد جمعه سيد شامخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7146 

ورقم قيد 80921    رئيسى آخر  عن الخر / بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر 

كائن فى / المحل رقم 2 يمين المدخل تقاطع شارع 60 مع شارع 605 عقار 28 سيدي بشر قبلي )) ونشاطه بيع 

ادوات منزلية براسمال خمسون الف جنيه وتاريخ بداية النشاط 2020/2/1 ((

19 - محمد فاروق عبد القادر حافظ الكحكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 7097 ورقم قيد 96443    رئيسى آخر  عن تقديم ماكولت وعصائر جاهزة ومياه غازية, بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر الكائن بالعنوان / 51 تنظيم كفر عبده محل بالدور الول علوى

20 - احمد عبدالرحمن محمد احمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7116 ورقم قيد 98115    محل رئيسى  عن بيع مخلفات ورق كرتون بالجمله ) دشت (, بجهة محافظة 

السكندرية 20 شارع فلسطين من احمد ابو سليمان

21 - فاطمه محمد رفيق عبدالمقصود عبدالغني سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 7118 ورقم قيد 98116    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضيه )جيم ( بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع عبدالحميد العبادي _ 

شقه رقم 202 بالدور الثاني علوي

22 - اميره احمد صالح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7123 

ورقم قيد 98117    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه و بارده و سندوتشات داخل المكان و تيك اوي, بجهة 

محافظة السكندرية 78 شارع بورسعيد كامب شيزار محل رقم 4
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23 - حسام حافظ حسن محمد الحسينى ) الحسينى للنظمة والحاسبات ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7125 ورقم قيد 98118    محل رئيسى  عن انظمة حاسبات ومعلومات فيما 

عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على التراخييص 

اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع 50 من شارع مصطفى كامل - سموحة عمارات حياه السرايا _ الول _ 

شقة ) 112 (

24 - سامر محمد يوسف ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7131 ورقم قيد 98119    محل رئيسى  عن تجارة سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع 

البكباشي العيسوي

25 - شريف رمضان سالم يوسف حجازى ) سوبر ماركت حجازى ( تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 7193 ورقم قيد 91935    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الرئيسى الخر الكائن بالعنوان / 452 شارع جمال عبد الناصر _ المندرة

26 - عماد ابراهيم السيد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7156 

ورقم قيد 98122    محل رئيسى  عن بيع ماكينات تصوير مستندات ومستلزمات التشغيل الخاصة بالنشاط فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع عمر بن الخطاب _ سيدي بشر قبلي

27 - امنية محمد عبد السميع حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7161 ورقم قيد 98123    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة السكندرية شارع بدر متفرع من قنال 

المحمودية الحضرة الجديدة

28 - خالد عاطف عبدالرحمن ابو ضيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7172 ورقم قيد 98125    محل رئيسى  عن بقاله جافه والبان دون التصنيع, بجهة محافظة السكندرية عقار 

رقم 5 شارع 25 من شارع 45 قبلي _ العصافرة

29 - على السيد على عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7191 

ورقم قيد 98126    محل رئيسى  عن بيع حديد مصنع, بجهة محافظة السكندرية ترعة المنتزه كوبري ابو 

سرحه خلف شارع مصطفى كامل _ برج الصدقاء محل رقم 4

30 - بقالة هاشم - محمود هاشم احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 7201 ورقم قيد 98128    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع الحجاز _ 

البراهيمية

31 - مصطفى صلح الدين عبد السلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 7206 ورقم قيد 98129    محل رئيسى  عن بلى استيشن كافيه فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية عمارة العيسوى ترعة المحمودية _ محل

32 - هاجر السيد محمد عبدالباسط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7224 ورقم قيد 98131    محل رئيسى  عن مكتبة ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية المحل 

الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 19 شارع العشرين ناصية ابن حزم _ حج النواتية

33 - فاروق للهندسة - عبدالرحمن فاروق محمود ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 7225 ورقم قيد 98132    محل رئيسى  عن مكتب هندسى دون خدمات النترنت, 

بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 7 شارع ابن واصل 13 منشية النزهه شقه الدور الثاني

34 - رمضان محمد عبدالعال عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7229 ورقم قيد 98133    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

بمستلزماته وماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع المام البخاري _ الزوايده _ خورشيد 

دور اول علوي

Page 4 of 87 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

35 - محمد كرم محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7232 ورقم قيد 98135    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 2 شمال مدخل 

العقار رقم 2 شارع السلم من شارع اسكوت العمومي _ بجوار عمارة عزت امام فرن ابوكريم

36 - عمرو احمد مهدي حسنين - صيدليه د / عمرو احمد مهدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 7239 ورقم قيد 98137    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 7 

شارع عدنان المدني من شارع خالد بن الوليد

37 - مكتب بدري لتوزيع الكسسوارات - محمد محمود بدري حزين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 08-08-2022 برقم ايداع 7242 ورقم قيد 98138    محل رئيسى  عن توزيع اكسسوارات ) بوك ومحفظة 

وشنطة وريموت (, بجهة محافظة السكندرية برج الصيل 1 تقاطع شارع 7 مع شارع 10 _ الفلكي السيوف _ 

شقة رقم 1 بالدور الول علوي

38 - امانى حسن حسن مرسى غانم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7245 ورقم قيد 98139    محل رئيسى  عن التجارة والتسويق اللكتروني ) فيما عدا المن والحراسه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية 

76 ممتاز باشا _ فيكتوريا _ برج الشاب _ الثالث _ شقة

39 - عبير جبرائيل عتوت ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7252 ورقم قيد 98140    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الخامس علوى يمين المصاعد العقار رقم 

7 شارع المنصورى بمدينة الندلس الجديدة بجوار عزبة فرعون متفرع من شارع البحرية

40 - محمد احمد محمد عبدالرازق احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7258 ورقم قيد 98141    محل رئيسى  عن تاجير سيارات بالسائق لحساب الغير بالعمولة, بجهة محافظة 

السكندرية 21 شارع تعاونيات سموحة _ شقة ) مكتب اداري (

41 - طارق الفي خليل جرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7263 

ورقم قيد 98142    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية قرية ابيس الولي من مدخل 

الدائري

42 - علء فهمي للتصدير - علء فهمي عبدالفضيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 7264 ورقم قيد 98143    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 

المدينه المنوره من شارع المواسير حجر النواتيه _ جانوتي

43 - حجاج للمصاعد - ماجد شعبان الصافى حجاج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 7270 ورقم قيد 98145    محل رئيسى  عن صيانة وتوريد وتركيب المصاعد فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية برج دبى شارع مدرسة 

القدس من شارع مصطفى كامل _ محل رقم 2

44 - وفاء نور عبدالجليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7271 

ورقم قيد 98146    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوكيلت التجاريه, بجهة محافظة السكندرية 18 شارع 

التعاون من شارع احمد ابو سليمان _ شقة بالدور الثالث

45 - خلف عبدالباسط مدكور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7295 ورقم قيد 98147    محل رئيسى  عن تجارة اعلف بالجملة, بجهة محافظة السكندرية عزبة العمراوي 

الكبري بجوار صبري عزام _ محل

46 - ابراهيم عطيطو عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7306 ورقم قيد 98148    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة السكندرية 23 شارع ابو بكر الصديق من 

شارع 16 الملك عزبة الفلكى _ محل
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47 - مريانه بشاى وليم حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7307 ورقم 

قيد 98149    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية شارع الموحدين عقار رقم 6 امام مخزن البوتجاز _ عزبة 

فرعون _ الدور الرضي _ محل

48 - رشا ابو السعود عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7312 ورقم قيد 98150    محل رئيسى  عن مركز تجميل سيدات, بجهة محافظة السكندرية شارع محمد 

بن طاهر خلف عقار رقم 320 خلف شارع جمال عبد الناصر

49 - ريم ربيع ابراهيم ربيع بكر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7325 

ورقم قيد 98153    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية شارع 56 خالد بن الوليد ميامى 

امام اسماك السويفى

50 - احمد محمد عبدا مدنى قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7330 ورقم قيد 98154    محل رئيسى  عن دار نشر ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية خلف شارع 30 سوتر 

_ الزريطه _ الرضي _ شقه

51 - ساره فخري ابوالفتوح احمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7335 ورقم قيد 98155    محل رئيسى  عن تنميه مهارات الطفال فيماعدا المن و الحراسه و النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 20 شارع عبدالعزيز عجميه _ رشدي _ الرضي _ 

شقه

52 - عباس جمعة ابوشناف مساعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7347 ورقم قيد 98157    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية وسيراميك, بجهة محافظة السكندرية شارع قنال 

المحموديه خورشيد بجوار شركة ليسكو _ محل

53 - سلمي عبدالفتاح محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7358 ورقم قيد 98158    محل رئيسى  عن مركز تنيمة مهارات فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن 

والحراسة والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية برج الصفوة خلف مسجد 

رقي السلم المتفرع من شارع مسجد رقي السلم _ البكباشي العيسوي _ الدور الرضي يمين السلم _ شقة رقم 

) 1 (

54 - ايمان محمد طه عوض عشيبه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7359 ورقم قيد 98159    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع 311 مع شارع 

الديب محمد زيتون _ سموحة _ محل _ بالدور الرضى

55 - مروة فؤاد عبد الفتاح نصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7367 

ورقم قيد 98160    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافتيريات, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع الكامل _ 

باكوس شقة بالدور الول علوى

56 - ايمن عطية السيد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7369 

ورقم قيد 98161    محل رئيسى  عن بيع مهمات المكاتب ماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

السكندرية 60 د عمارة الجهاز المركزى للمحاسبات شارع 3 من شارع اسماعيل سرى _ سموحة _ شقة

57 - سوزان محمد متولى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7410 

ورقم قيد 98164    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبيل, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار 91 شارع 

سيدى جابر
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58 - نورا محمد عامر احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7422 

ورقم قيد 98165    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية شارع الهدي 

نمره 5 من شارع البكاتوشي العمومي

59 - مينا ميلد عطا شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7431 ورقم 

قيد 98166    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

شارع 6 اكتوبر متفرع من جمال عبدالناصر _ عصافرة بحرى محل رقم 5 _ الدور الرضي _ عقار رقم 1088

60 - سهام عصام محمد احمد ابراهيم لطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7438 ورقم قيد 98167    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئة وبيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية 14 

شارع 54 سابقا ابراهيم السيد متفرع من جمال عبدالناصر سيدي بشر محل

61 - رضا عبدالنعيم غباشي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7450 ورقم قيد 98169    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنة, بجهة محافظة السكندرية 9 شارع الطيار 

محمود شكري _ سموحة

62 - عبدالرحمن محمد محمود محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 7461 ورقم قيد 98170    محل رئيسى  عن اقامة و ادارة و تشغيل مركز لعداد التدريب و تنمية الموارد 

البشريه فيماعدا توريد العماله و المن و الحراسه و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

السكندرية رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 24 شارع عزمي امام مدرسه الزهراء للغات _ جناكليس

63 - نرمين محمود عبد الرحمن عباده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7462 ورقم قيد 98171    محل رئيسى  عن دعاية واعلن طبى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع الطيار 

محمود شكرى _ سموحة _ برج سموحة بالس _ الثانى علوى _ شقة ) 201 (

64 - ساجد ماجد فاروق محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7469 ورقم قيد 98173    محل رئيسى  عن تحضير و تجهيز سندويشات ) تيك اواي (, بجهة محافظة 

السكندرية 128 شارع الملك حفني _ محل رقم ) 3 ( يسار المدخل _ سيدي بشر

65 - احمد ماهر عبد الفتاح محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7470 ورقم قيد 98174    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم المشويات بانواعها, بجهة محافظة السكندرية محل 

رقم 2 يسار الداخل بالعقار رقم 89 ش خالد بن الوليد

66 - احمد محمد حسن خلف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7480 

ورقم قيد 98175    محل رئيسى  عن بلي استيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 297 شارع ملك حفني ناحية شارع الجيش العصافرة قبلي _ الول العلوي _ 

شقة يسار الصاعد

67 - لمياء عبدالرازق ابراهيم خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 7483 ورقم قيد 98176    محل رئيسى  عن تصنيع ونجاره اثاث منزلي, بجهة محافظة السكندرية شارع 

8 متفرع من المراغي الجديدة _ محل

68 - يسري محمد احمد السواح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7485 

ورقم قيد 98177    محل رئيسى  عن اعمال جمركية ) ماعدا التخليص الجمركي (, بجهة محافظة السكندرية 

شقة بالدور الرضي عقار 48 شارع مرتضي باشا جناكليس

69 - شهاب الدين حسن عبدالحميد عبدالرحمن شهاب تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 7486 ورقم قيد 98178    محل رئيسى  عن تصنيع نجارة واثاث منزلي, بجهة 

محافظة السكندرية شارع رقم 9 متفرع من شارع المراغي الجديدة ناصية شارع سنترال مكه _ محل
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70 - احمد خميس عبدالرسول مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7541 ورقم قيد 98179    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية شارع احمد حسانين _ الشاطبي

71 - محمد على محمد ابراهيم الغرباوى ) الغرباوى للدواجن الحية ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 7596 ورقم قيد 98181    محل رئيسى  عن تجارة الدواجن والبيض, بجهة محافظة 

السكندرية شارع 60 سيدي بشر قبلي رقم 32 _ الرضي _ محل

72 - كريم محمد محمد ابو شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7611 

ورقم قيد 98182    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

الزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع 277 _ سموحه _ ابراج ال شاكر _ ارضى _ محل ) 1 (

73 - سعد فرج سعد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7630 ورقم 

قيد 98183    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية شارع 5 المراغى 

الجديدة بجوار مسجد بلل بن رباح

74 - احمد محمد عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7643 

ورقم قيد 98184    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات هندسية, بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 33 بالدور 

الحادي عشر بالعقار في 557 طريق الحرية _ جليم

75 - محمود عادل محمود موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7678 

ورقم قيد 98187    محل رئيسى  عن مصنع للمخبوزات وخبز الى شامي, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع 

مدرسة الريادة بابراج الشرطة الرضي - قسم سيدي جابر

76 - عبدالكريم وهبي محمد معوض موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7681 ورقم قيد 98188    محل رئيسى  عن بيع بن ومشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة السكندرية 

المحل رقم 15 بعمارة زيزينيا سيتي بالعقار رقم 24 شارع المير حليم ناصية شارع اللهون _ باكوس

77 - محمد عبدالفتاح محمود عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7685 ورقم قيد 98189    محل رئيسى  عن زراعة الصوب الزراعيه والهيدروبونيك, بجهة محافظة السكندرية 

شارع حوض الجنينه _ عزبة القلعه _ العوايد _ شقه

78 - احمد عصام السيد ابو المكارم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7693 ورقم قيد 98192    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات محمول, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع خليل 

حماده سيدي بشر بحري

79 - الصافي للرحلت - محمود الصافي يوسف عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 7699 ورقم قيد 98193    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة 

السكندرية شارع معرض الشيماء قنال المحموديه _ البر القبلي _ الرضي _ محل

80 - عبد العزيز موسى على قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7711 ورقم قيد 98194    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 9 تنظيم شارع اليزيدى من 

شارع 45 ميامى

81 - عبدالرحمن حامد الغريب سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7719 ورقم قيد 98195    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتصنيع قطع غيار ماكينات المصانع لدي الغير, بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 8 تنظيم شارع رقم 1042 تقسيم ارض الفضالي سيدي بشر _ شقة رقم 4 الدور 

الثاني
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82 - حسين رمضان السيد محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7736 ورقم قيد 98196    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية مع جهات ملزمة بالخصم والضافة فقط 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية الزوايدة العمومى _ شارع السوق بجوار عزت للدوات المنزلية _ محل

83 - مصطفي صابر حسين محمد قشقش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7738 ورقم قيد 98197    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات اطفال فوق 4 سنوات فيما عدا المن 

والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع سوق رشدي _ 

شقة

84 - وئام حسن كامل بسيونى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7754 ورقم قيد 98198    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات بشرية للطفال فوق 4 سنوات فيما عدا 

خدمات النترنت والمن والحراسة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع 

دباس _ كامب شيزار _ الرضى مرتفع _ شقة رقم ) 4 (

85 - ضياء حسن حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7786 ورقم قيد 98199    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية شارع المام الشافعي مع 

شارع بطل السلم الصالحية الجديدة كوبري الناموس محل رقم 1

86 - محمد مصطفى محمد ابراهيم جوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7808 ورقم قيد 98200    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع 13 من شارع جلل 

حماد _ ميامى _ الدور الرابع شقة 4

87 - سمك للمقاولت - خالد فادي خميس حسن سمك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 7809 ورقم قيد 98201    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات في مجال 

النشاط مع جهات ملزمه بالخصم و الضافه فيماعدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر و مستلزماته و ماعدا الملبس 

العسكريه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 1 خلف 653 عبدالسلم عارف _ عزبه السيوف

88 - محمد صلح عبدالمحسن نمير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7838 ورقم قيد 98204    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

السكندرية 9 شارع السيد رضوان _ ميامي

89 - محمد السيد امين محمد المنسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7839 ورقم قيد 98205    محل رئيسى  عن ادارة مطعم و كافيه, بجهة محافظة السكندرية 33 شارع امير 

البحار محمود حمزه _ بولكلي _ الدور الرضي و الول علوي

90 - سالي مجدي خليل غالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7844 

ورقم قيد 98206    محل رئيسى  عن مركز تجميل سيدات, بجهة محافظة السكندرية شقة بالعقار رقم 11 شارع 

المجاد سيدي بشر

91 - هبه محمد ماهر كامل عبدالحميد الفيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7847 ورقم قيد 98207    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته وماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 6 شارع 520 _ العصافرة بحري

92 - كرم محمد محمد ابولبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7857 

ورقم قيد 98208    محل رئيسى  عن بيع اقمشة تنجيد وستائر, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 91 بشارع 

احمد ابوسليمان

93 - محمد وهبه حبشي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7861 

ورقم قيد 98209    محل رئيسى  عن بلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة, بجهة محافظة السكندرية برج الء شارع اسكندر ابراهيم ميامي _ محل
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94 - زكى عطوه مرسى شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7878 

ورقم قيد 98210    محل رئيسى  عن استشارات هندسية وصيانة اجهزه الكترونية دون الكمبيوتر ومستلزماته 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 164 ناصية شارع عبد القادر 

المازنى متفرع من طريق الحرية

95 - مصطفى احمد عزت عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7888 

ورقم قيد 98212    محل رئيسى  عن بيع وذبح الطيور, بجهة محافظة السكندرية 18 شارع سيف اليزل خليفة 

بوباستس كليوباترا

96 - خالد عبدالرحمن بحيري حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7904 ورقم قيد 98213    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدوية, بجهة محافظة السكندرية 

28 شارع زاهر بيومي الحضرة القبلية ناصية شارع ابن رحمون _ الدور الرضي

97 - محمد احمد على مرشدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7906 

ورقم قيد 98214    محل رئيسى  عن توريد ورق بكافة انواعه دون الطباعه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية الشقة الكائنه 

بالدور الول علوى رقم 4 بالعقار رقم 3 شارع شيديا _ البراهيمية

98 - عبد النبى محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7908 

ورقم قيد 98215    محل رئيسى  عن جراج عمومى, بجهة محافظة السكندرية 226 شارع بور سعيد

99 - محمد صلح ابراهيم محمد خليف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7913 ورقم قيد 98216    محل رئيسى  عن توريد دعايه واعلن فيما عدا توريد العمالة واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 

30 شارع الكسانى _ فلمنج _ شقة

100 - احمد يحيي ربيع اسماعيل عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7915 ورقم قيد 98217    محل رئيسى  عن بيع وشراء مستلزمات واكسسورات الكمبيوتر و المحمول 

ماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 421 شارع جمال 

عبدالناصر _ المندره بحري برج توماس _ الرضي

101 - خالد جلل حسن محمد جلل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7924 ورقم قيد 98219    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة السكندرية ابراج اسكندرية 2 

بشارع اديب معقد محل رقم 2 السيوف شماعة _ الدور الرضي

102 - نور على محمد محمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7942 ورقم قيد 98220    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع الخشاب والثاث, بجهة محافظة السكندرية شارع 

رقم 8 مكرر ارض دويدار الزوايدة _ خورشيد _ محل

103 - هند عبداللطيف غزال محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7943 ورقم قيد 98221    محل رئيسى  عن معمل البان و تصنيع و توزيع البان, بجهة محافظة السكندرية 

شارع البحر الميت خلف البحوث _ ابوقير _ محل

104 - محمد عبد ا رجب على الفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7947 ورقم قيد 98222    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية الزوايدة العمومى امام شركة الكهرباء _ محل

105 - احمد جمال عبد الفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7951 ورقم قيد 98223    محل رئيسى  عن تصليح وبيع اجهزة تكيف, بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 1 

بالدور الرضى عمارة رقم 13 / 46 مكرر شاطئ النخيل
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106 - نشوه السيد عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7962 

ورقم قيد 98225    محل رئيسى  عن بيع ادوات نظافة ومنظفات, بجهة محافظة السكندرية شارع 25 بجوار 

كافيتريا الحسن والحسين طوسون محل

107 - ابراهيم محمد جبريل دياب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7965 ورقم قيد 98226    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة ودون الدعايه والعلن لهذا النشاط (, بجهة محافظة 

السكندرية 46 شارع العشرين _ الظاهرية امام سور شركة النحاس الدور الخاتمس شمال السلم

108 - محمد احمد احمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7966 ورقم قيد 98227    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 14 شارع بلل بن رباح 

_ ابيس الثانية _ خلف مدرسة تيمور الخاصة _ سموحة الجديدة

109 - محمد على محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7968 ورقم قيد 98228    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعملة, بجهة محافظة السكندرية شارع 

مسجد القصى من شارع المواسير كوبرى الناموس _ الرمل

110 - عزت عبد السلم ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7970 ورقم قيد 98230    محل رئيسى  عن توريد خضروات وفاكهة, بجهة محافظة السكندرية شارع عمر بن 

الخطاب من شارع المواسير خلف مدرسة كورونا البتدائية _ شقة دور اول علوى

111 - محمد عاطف عباده محمد الكاشف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7973 ورقم قيد 98231    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضه فرديه ) جيم (, بجهة محافظة السكندرية 26 

شارع 56 برج الحجاز شارع محمود سليم من البكباشي العيسوي _ ميامي

112 - احمد محمد عبد الواحد عثمان عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 7992 ورقم قيد 98232    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة السكندرية 1 شارع 768 برج الفرسان _ ميامى امام البوابة الجانبية مدرسة سان فنسان _ محل رقم 4

113 - خالد احمد متولي بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8003 

ورقم قيد 98233    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة السكندرية 13 شارع ابوبكر الصديق _ 

جانوتي _ شقه

114 - رباب منصور موسى منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8034 ورقم قيد 98236    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع احمد ابن حنبل _ 

الساعه فيكتوريا برج قصر الصفا _ الثانى عشر بعد الميزان _ غرفة من شقه

115 - ايمان عيد عبد المحسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8077 ورقم قيد 98237    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 22 شارع عبد 

الفتاح الشعشاعى _ السيوف

116 - حسام مجدى عبد العزيز مرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 8092 ورقم قيد 98239    محل رئيسى  عن صيانة وبيع مستلزمات كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع السادات من شارع 16 الملك الفلكى _ 

شقة

117 - حسام محمد عبدالصبور الخولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8094 ورقم قيد 98240    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستلزمات طبيه فيما عدا الدوية ومستلزماتها, بجهة 

محافظة السكندرية ابيس القرية الثانية خلف الوحدة البيطرية شقة الدور الول علوى
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118 - هيام عيد حسن فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8114 ورقم 

قيد 98242    محل رئيسى  عن مخبز شامي, بجهة محافظة السكندرية محل ارضي بالطابق الرضي العقار رقم 

1 شارع عمر المختار

119 - احمد محمد فتحي محمد الشاذلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8129 ورقم قيد 98243    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل واستغلل المطاعم والكافيهات والمقاهي والبوفيهات, 

بجهة محافظة السكندرية 11 شارع المجاد سيدي بشر بحري _ شقة

120 - هيثم مجدي محمد ناجي سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8133 ورقم قيد 98244    محل رئيسى  عن بيع حلويات وسجاير, بجهة محافظة السكندرية شارع الجبل 

المندرة قبلي امام سنتر الشريف

121 - احمد فرج منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8145 

ورقم قيد 98245    محل رئيسى  عن توريد وصيانة ماكينات التصوير و مستلزماتها فيماعدا توريد العماله و 

اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة السكندرية 46 شارع محمد ابوالعينين

122 - عطيه عبدالعاطى جمعه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8157 ورقم قيد 98246    محل رئيسى  عن اصلح ردياتير, بجهة محافظة السكندرية شارع المستشفى العام 

بجوار عمارة ابراهيم الجمل بجوار سوبر ماركن التوحيد العامرية
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فروع الفراد

1 - راضى صديق عبد المجيد عبد المول  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   6906 ورقم قيد   72932  محل 

فرعى  عن المقاولت العامــــــة  بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / ابراج جولدن سيتي عماره و 

الدور 12 رقم 1204 شارع مصطفي كامل

2 - صابر قاسم احمد حماده  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   6969 ورقم قيد   45704  محل فرعى  عن 

تعدل النشاط الى / مكتب رحلت و متعهد نقل موظفين وعمال فيماعدا خدمات المن والحراسه  بجهة محافظة 

السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / مدينة جاردينيا عماره رقم 4 شقه 209

3 - مينا جرجس فهيم جرجس  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   7071 ورقم قيد   46521  محل فرعى  عن 

صيدليه عامه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / العقار رقم )25( شارع احمد العوامرى 

متفرع من شارع جمال عبد الناصر _ سيدى بشر بحرى

4 - هشام محمد محمد شطا  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   7164 ورقم قيد   84084  محل فرعى  عن 

بيع جوارب وملبس داخلية حريمى ورجالى  بجهة محافظة السكندرية محل رقم ) 6 ( بمنطقة الخلفية _ بنادي 

سموحة

5 - هشام محمد محمد شطا  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   7166 ورقم قيد   84084  محل فرعى  عن 

بيع جوارب وملبس داخلية حريمى ورجالى  بجهة محافظة السكندرية محل رقم ) 6 ( بمنطقة جرين كورنر _ نادي 

سموحة

6 - عبد الباسط السيد عبد الباسط حسن  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7298 ورقم قيد   97986  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة السكندرية 54 شارع نبيل الوقاد الرصافه سابقا _ بجوار جزارة التمساح

7 - محمد عبدالناصر عبدالمهيمن الطناحي  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7622 ورقم قيد   45798  

محل فرعى  عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 6 بالدور الول عماره 

9 ابراج المعتز بال _ سكه النخيل بجوار مستشفى دار العلج _ السيوف

8 - عطيه محمد السعيد عطيه قرطام  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7649 ورقم قيد   95863  محل 

فرعى  عن تصدير  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع الكائن بالعنوان / المحل رقم 4 بالعقار عمارة الوقاف 

بجوار مسجد سيدى بشر

9 - حمدى حسنى سعيد محمود  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   7753 ورقم قيد   48937  محل فرعى  

عن توريدات عمومية فيماعدا توريد الكمبيوتر  ومستلزماته وفيماعدا توريدات مواد الدعاية  والعلن والعلم  بجهة 

محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 12 ش عزيز فهمى _ الدور الرضى

10 - محمد عبداللطيف حمدى عاشور  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   7748 ورقم قيد   80356  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 2 شارع ابوبكر الصديق و ناصية 

شارع مسجد التوبه _ العصافره قبلي المعهد الديني

11 - علء ابو المعاطي ابو الفتوح عوض  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7779 ورقم قيد   55255  محل 

فرعى  عن  مطعم ///  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى / دورين محلت الكائن بشارع الملك الجديد 

المندرة بابراج الروضه لضباط الشرطة ببرج اليمان قسم المنتزة ونشاطه مطعم بسمة تجارية / مطعم  سيسليا

12 - هند عبدالحليم محمد محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   7987 ورقم قيد   95844  محل فرعى  

عن اعمال ديكور ومقاولت مع جهات ملزمه بالخصم والضافة فقط  بجهة محافظة السكندرية 31 شارع عمرو ابن 

العاص خلف شهد الملكة _ ميامى

13 - محمد فوزي عبدالسلم شحاته نوار  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   7991 ورقم قيد   97700  محل 

فرعى  عن ادارة صيدلية  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 92 شارع هدى السلم _ سيدى 

بشر

14 - محمد ابوالفتوح مرزوق  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8024 ورقم قيد   14341  محل فرعى  عن 

تشغيل منتجات نسيجيه تطريز  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عمارة رقم ) 2 ( بلوك ) 2 

( مساكن الحرمين _ المندرة قبلى
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15 - حسن نبيه علي حسن العتريس  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   8141 ورقم قيد   60621  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الي / المقاولت و التشطيبات  بجهة محافظة السكندرية خلف الداره التعليميه شارع 25 

امام مدرسة الصنايع _ طوسون
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قيود الشركات

1 - احمد على احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

6948 ورقم قيد  98097    مركز عام  عن توريدات عمومية بكافة انواعها فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 7 شارع 226 ) فرن ابو شادى ( متفرع من شارع 

جمال عبد الناصر المندرة _ قسم ثان المنتزه

2 - نهال محمود قاسم وشركاها شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

6971 ورقم قيد  98101    مركز عام  عن بيع الحلوى بكافة انواعها  بجهة محافظة السكندرية 212 شارع 

عبد السلم عارف _ لوران

3 - شركة ) ورثة عمر فؤاد محمد معوض لبيع الكفان وتجهيز الموتى ( تسنيم كامل محمد معوض وشركائها 

شركة  رأس مالها 323,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    6974 ورقم قيد  98102    

مركز عام  عن مكتب نقل وتجهيز الموتى وبيع اكفان _ حانوتى  بجهة محافظة السكندرية 86 شارع حجر 

النواتية الظاهرية

4 - عصام محمد عباس حسن و شريكته شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7026 ورقم قيد  98108    مركز عام  عن تجارة ادوات كهربائيه  بجهة محافظة السكندرية 112 

شارع بورسعيد كامب شيزار

5 - شريف عادل شعلن وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7047 ورقم قيد  98110    مركز عام  عن تجارة وتوريد الدوية البيطرية والمبيدات والمخصبات الزراعية 

واضافات العلف  بجهة محافظة السكندرية 178 شارع جمال عبد الناصر اعلى نفق سيدى بشر الدور الول 

_ شقة

6 - ايه جى اس فريت ) جيهان محمد مصطفى محمد وشريكتها ( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    7148 ورقم قيد  98120    مركز عام  عن العمال الجمركية والشحن ونقل 

البضائع والتوكيلت الملحية ماعدا اعمال التخليص الجمركى  بجهة محافظة السكندرية الشقة الكائنة بالدور 

السابع بالعقار رقم 9 شارع اللواء محمود حمدى خطاب

7 - ايه جي اس للخدمات اللوجيستيه ) اميره مصطفي حسين و شريكها ( شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7149 ورقم قيد  98121    مركز عام  عن العمال الجمركيه و 

الشحن و نقل البضائع و التوكيلت الملحيه ) ماعدا اعمال التخليص الجمركي (  بجهة محافظة السكندرية 

الشقه الكائنه في بالدور 8 بالعقار الكائن في 20 شارع محمد مسعود _ و ابور المياه

8 - عمرو حمدي محمد سليمان و شريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    7171 ورقم قيد  98124    مركز عام  عن بيع فساتين زفاف  بجهة محافظة السكندرية محل يمين 

المدخل _ 14 شارع الفراح _ متفرع من شارع القبال

9 - ماهر محمد عبدالرحمن عبداللطيف دراز و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    7195 ورقم قيد  98127    مركز عام  عن المقاولت العموميه و الساسات 

الميكانيكيه  بجهة محافظة السكندرية 16 شارع المني برج فيصل شارع 9 العصافره قبلي

10 - وليد بكر مجاهد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7217 ورقم قيد  98130    مركز عام  عن تصدير وكافة خدمات التصدير  بجهة محافظة السكندرية مكتب 

بالميزان بالعقار ) 9 ( شارع البرماوى متفرع من شارع جميلة ابو حريد _ السيوف شماعة

11 - ياسين عبد ا محمد وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7230 ورقم قيد  98134    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة 

السكندرية بالمحل الكائن بالعقار رقم ) 9 ( شارع ابراهيم نصير _ لوران

12 - شركة شريف صفوت محمد ياقوت وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    7237 ورقم قيد  98136    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وبيع مستحضرات تجميل  بجهة 

محافظة السكندرية عمارة ) S ( شارع 38 ) النقل والهندسة و 364  سابقا ( متفرع من شارع فيكتور 

عمانويل _ سموحة
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13 - شركه محمد صلح فهمي و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    7265 ورقم قيد  98144    مركز عام  عن صيانة و وضع قطع الغيار اللزمه لصيانه الجهزه 

الطبيه و توريد اجهزه طبيه و مستلزمات طبيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم ) 1 ( 23 شارع مينا 

كفرعبده _ رشدي

14 - محمد احمد عزب وشريكه اشرف يوسف محمود شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    7317 ورقم قيد  98151    مركز عام  عن مطعم تقديم ماكولت ومشروبات  

بجهة محافظة السكندرية مشروع The Walk الممشى الوحده رقم 5 & 6 اللسان البحري _ فندق جولدن 

جويل _ مصطفى كامل

15 - محمد السنوسى وشريكه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

7383 ورقم قيد  98163    مركز عام  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 5 بالدور 

الرضى بالعقار الكائن تنظيم 6 شارع 310 ) الديب محمد زيتون متفرع من شارع نادى سموحة ( فيكتور 

عمانويل _ سموحة

16 - احمد عبد السلم احمد رشيد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    7576 ورقم قيد  98180    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتوزيع المستلزمات الطبيه دون الدوية و 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على التراخيص  بجهة محافظة السكندرية عقار 

رقم 311 شارع طارق خلف الوحيد

17 - محمد عادل على مدكور وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    7656 ورقم قيد  98185    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات مواد البناء للقطاع العام دون 

الخاص  بجهة محافظة السكندرية 65 شارع واحد _ ارض صالح عيد _ السيوف شماعه _ محل

18 - جمال جابر على وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

7658 ورقم قيد  98186    مركز عام  عن مطعم عمومى لبيع وتحضير كافة المأكولت والمشروبات  بجهة 

محافظة السكندرية 12 شارع سيف اليزل ) سابقا بوباستس ( _ كليوباترا حمامات _ محل

19 - محمود هللى محمود ابو ليله وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    7686 ورقم قيد  98191    مركز عام  عن بيع الكسسوارات وخدمات التليفون المحمول  بجهة 

محافظة السكندرية المعرض التجاري الكائن بالدور الرضى بالعقار الكائن بشارع الرحمه خورشيد

20 - محمد عبدالهادى وشريكه على محمود على احمد شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    7834 ورقم قيد  98202    مركز عام  عن انتاج الخبز البلدى لنصف الى  

بجهة محافظة السكندرية عزبة سلم - خلف شارع ترعة المحمودية - ابوسليمان

21 - احمد ابراهيم مصلح فرج وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    7837 ورقم قيد  98203    مركز عام  عن مقاولت كهربائيه  بجهة محافظة السكندرية عقار  رقم 

14 شارع سيدى العراقي

22 - ورثة المرحوم / صدقي صادق سليمان - مينا صدقي صادق وشركاه & صدقي للوازم الحلوانيه شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7882 ورقم قيد  98211    مركز عام  

عن بيع لوازم حلوانيه ) دون التصنيع (  بجهة محافظة السكندرية 3 شارع صلح الدين ابراهيم بجوار التاهيل 

الفكري السيوف شماعة _ محل

23 - شركة حازم القلتاوي و شركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

7961 ورقم قيد  98224    مركز عام  عن 1 _ تصنيع و بيع و تجارة الدويه البشريه و المكملت الغذائيه و 

مستلزمات و مستحضرات التجميل و نشاط التصنيع يكون لنفس او لدي الغير او التصنيع للغير 2 _ التوكيلت 

التجاريه  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 29 تعاونيات سموحه

24 - ثروت اميل واشرف اميل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

8078 ورقم قيد  98238    مركز عام  عن التصدير وتدوير المخلفات وتوريد الخشاب ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية الدور الخامس بالعقار 39 شارع 

محمد نجيب سيدى بشر بحرى
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فروع الشركات

1 - البراوى للدويه والصيدليات  مى محمد عوض البراوى وشريكها   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7089 ورقم قيد   90827   فرعى  عن تجاره وتوزيع الدويه وخدمات واداره الصيدليات والمستلزمات الطبيه 

والصيدليه والجهزه التعويضيه والستيراد والتصدير  ماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة 

محافظة السكندرية عقار 688 بطريق الملك حفني _ العصافره بحري

2 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7091 ورقم قيد   90827   فرعى  عن تجاره وتوزيع 

الدويه وخدمات واداره الصيدليات والمستلزمات الطبيه والصيدليه والجهزه التعويضيه والستيراد والتصدير  

ماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة السكندرية رقم 1 بالعقار الكائن 6 تنظيم 5 

شارع دينوقراط _ الزاريطه

3 - البراوى للدويه والصيدليات  مى محمد عوض البراوى وشريكها   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7091 ورقم قيد   90827   فرعى  عن تجاره وتوزيع الدويه وخدمات واداره الصيدليات والمستلزمات الطبيه 

والصيدليه والجهزه التعويضيه والستيراد والتصدير  ماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة 

محافظة السكندرية رقم 1 بالعقار الكائن 6 تنظيم 5 شارع دينوقراط _ الزاريطه

4 - مصطفى محمود ابراهيم عبدالمنعم وشريكته   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    7327 ورقم قيد   

94243   فرعى  عن تغليف وتعبئه وتوزيع المنتجات الغذائية  بجهة محافظة السكندرية شارع مصانع عزه 

متفرع من شارع زكي رجب _ ابراج ال شاكر عمارة ) أ ( محل رقم ) 4 ( سموحة

5 - جمال جابر على وشركاه   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    7724 ورقم قيد   98186   فرعى  

عن مطعم عمومى لبيع وتحضير كافة المأكولت والمشروبات  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 

218 شارع طيبه _ كليوباترا حمامات _ محل و نشاطه تحضير و تجهيز الماكولت و المشروبات

6 - يسرا علء عبدالفتاح سرور وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    7864 ورقم قيد   81406   

فرعى  عن تجارة النجف والهدايا والدوات المنزلية  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى / الوحدة رقم 

B 102  بالدور البدروم بالمركز التجارى ديزينيا مول الكائن بامتداد شارع قناة السويس بجوار مستشفى الشرطة
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 محو - شطب

1 - عادل متى سليمان متى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55156 قيد فى 02-05-2007 برقم ايداع  3349 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17518 بتاريخ 1 / 8 / 2022 تم ترك 

التجاره نهائيا

2 - دعاء فوزى جمعه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   70114 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع  3477 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17519 بتاريخ 1 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

3 - عنايات بدير السعيد الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   71380 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع  6374 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17517 بتاريخ 1/ 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

4 - مرزوقه مصطفى عبد ا مصطفى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   93078 قيد فى 10-09-2019 برقم 

ايداع  7213 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17516 بتاريخ 1 / 

8 /2022 تم ترك التجاره نهائيا

5 - علي محمد علي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   95173 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  5431 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

6 - محمد محروس محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   37991 قيد فى 16-11-2002 برقم ايداع  5622 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17523 بتاريخ 2 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

7 - جاسر فؤاد عبد الحميد الدكاوى  الدكاوى الملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   49392 قيد فى 

01-01-2015 برقم ايداع  4851 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

8 - ماجده عبد المجيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51915 قيد فى 12-09-2006 برقم ايداع  6360 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17525 بتاريخ 2 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيائيا

9 - تم تعديل السم التجارى إلى  مكتب عمر فؤاد محمد معوض لبيع الكفان وتجهيز الموتى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   69805 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع  2719 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو رقم 17522 بتاريخ 2 / 8 / 2022 لوفاه التاجر

10 - كيرلس زكريا تامر عشم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   85747 قيد فى 18-05-2016 برقم ايداع  

4902 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17526 بتاريخ 2 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

11 - محمد عباس حسن الطنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   87236 قيد فى 30-01-2017 برقم ايداع  

771 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17527 بتاريخ 2 / 8 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

12 - محمد خالد جابر التونى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93585 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  39 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17524 بتاريخ 2 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

13 - محمد عبد الرازق محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   52039 قيد فى 20-09-2006 برقم ايداع  

6594 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17530 بتاريخ 3 / 8 / 

2022تم ترك التجاره نهائيا

14 - مينا مكرم شهدى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   84352 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  7809 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17529 بتاريخ 3 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

15 - كريم ثروت لطفى المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30612 قيد فى 18-09-2000 برقم ايداع  

5003 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 2022/8/4 لترك التجارة 

نهائيا
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16 - احمد صالح عبدالمولي لطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   38722 قيد فى 08-02-2003 برقم ايداع  

691 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم فى 2022/8/4 لترك التجارة 

نهائيا

17 - سلمه محمد رزق اللقاني  تاجر فرد سبق قيده برقم   62632 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  9715 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

18 - مها صبرى السيد ابراهيم حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   73599 قيد فى 07-04-2011 برقم ايداع  

2028 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17532 فى 2022/8/4 

لترك التجارة نهائيا

19 - ابوالمجد سامى احمد محمد ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77752 قيد فى 08-10-2012 برقم ايداع  

7155 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17531 بتاريخ 4 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

20 - احمد محمد حسن على العلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   70741 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع  

4912 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17536 بتاريخ 7 / 8 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

21 - رافت عبدالسلم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   72352 قيد فى 19-10-2010 برقم ايداع  

9251 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحو برقم 17539 بتاريخ 7 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

22 - اسامه محمد زكى محمد الرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   75933 قيد فى 08-02-2012 برقم ايداع  

1100 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17537 بتاريخ 7 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

23 - منى محمد سيد احمد شحاته البهوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95836 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  

3549 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17538 بتاريخ 7 / 8 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

24 - حسن محمد على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79923 قيد فى 10-09-2013 برقم ايداع  5748 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17543 بتاريخ 9 / 8 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

25 - محمد ابراهيم السيد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   94039 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  3614 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

26 - محمد ابراهيم السيد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   94039 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  5138 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

27 - احمد محمود عبدالراضى محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95293 قيد فى 17-01-2021 برقم 

ايداع  438 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17544 فى 

2022/8/9 بسبب ترك التجارة نهائيا

28 - مصطفى صلح سالم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96092 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  5353 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17546 بتاريخ 9 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

29 - منى محمود حلمى النيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   9121 قيد فى 17-05-1994 برقم ايداع  1024 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17551 بسبب ترك التجارة نهائيا

30 - وليد ابراهيم السيد ابوحسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   63383 قيد فى 12-11-2008 برقم ايداع  

1005 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17548 بتاريخ 10 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

31 - امير منصور جاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64032 قيد فى 01-01-2009 برقم ايداع  15 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17553 يتاريخ 10 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

Page 19 of 87 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

32 - احمد عزت شعراوى وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64230 قيد فى 18-01-2009 برقم ايداع  449 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17547 بتاريخ 10 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

33 - فؤاد حسن محمد حسن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73117 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع  

476 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17550 بتاريخ 10 / 8 

/2022 تم ترك التجاره نهائيا

34 - اسامه احمد حمزه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   49741 قيد فى 04-04-2006 برقم ايداع  2071 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17557 بتاريخ 11 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

35 - صيدلية د / فاتن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55371 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع  3802 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17556 بتاريخ 11 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

36 - محمد ابراهيم عبده خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   59885 قيد فى 24-03-2008 برقم ايداع  2680 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17554 بتاريخ 11 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

37 - علء سويحه تادرس سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79751 قيد فى 24-07-2013 برقم ايداع  

4952 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17555 بتاريخ 11 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

38 - صيدلية د  اميرة صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   59511 قيد فى 02-03-2008 برقم ايداع  1914 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17559 بتاريخ 14 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

39 - مروة حسنى عبدالمعطى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66855 قيد فى 22-07-2009 برقم ايداع  

6617 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17558 بتاريخ 14 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

40 - عبدالمنعم عادل عبدالمنعم يوسف بندق  تاجر فرد سبق قيده برقم   68254 قيد فى 24-11-2009 برقم 

ايداع  10003 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17560 بتاريخ 14 

/ 8 / 2022 لترك التجارة نهائيا

41 - محمود السيد محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4282 قيد فى 05-11-1991 برقم ايداع  

1721 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17565 بتاريخ 15 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

42 - نصر ابوزيد ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   49219 قيد فى 22-02-2006 برقم ايداع  960 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17564 بتاريخ 15 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

43 - هشام صلح احمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   64606 قيد فى 15-02-2009 برقم ايداع  1388 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17561 بتاريخ 15 / 8 / 2022تم 

ترك التجارة نهائيا

44 - خميس حميده رمضان قاروصه  تاجر فرد سبق قيده برقم   73451 قيد فى 15-03-2011 برقم ايداع  

1499 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17566 بتاريخ 15 / 8 / 

2022 لوفاة التاجر

45 - فاتن احمد ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96745 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

9339 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17563 بتاريخ 15 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

46 - محمد سعد محمود رفاا اللفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   97653 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  

3375 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17562 بتاريخ 15 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا
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47 - احمد صبرى عزيز عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52189 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع  

6910 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17567 بتاريخ 16 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

48 - حسنى مبارك سلمه احمد  سنترال كليوباترا  تاجر فرد سبق قيده برقم   54548 قيد فى 2007-03-27 

برقم ايداع  2398 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو

49 - مصطفى شوقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22452 قيد فى 08-10-1999 برقم ايداع  4793 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17570 بتاريخ 17 / 8 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

50 - محمد عبدالناصر عبد المهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   54386 قيد فى 15-03-2007 برقم ايداع  

2076 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17571 بتاريخ 17 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

51 - كريمه السيد سيد احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11856 قيد فى 21-09-1995 برقم ايداع  

2593 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17577 بتاريخ 18 / 8 

/2022 تم ترك التجارة نهائيا

52 - محمود سعيد سيد احمد ابوسعده  تاجر فرد سبق قيده برقم   88579 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع  

7027 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17575 بتاريخ 18 / 8 

/2022 تم ترك التجارة نهائيا

53 - بسمه محمد على شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88977 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  9275 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17578 بتاريخ 18 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

54 - محمد احمد ابراهيم موسى موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92270 قيد فى 12-03-2019 برقم 

ايداع  2258 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17574 بتاريخ 18 / 

8 / 2022 تم ترك التجاره نهائيا

55 - مها كمال عثمان فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   57190 قيد فى 16-09-2007 برقم ايداع  8558 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17582 بتاريخ 21 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

56 - اشرف سعدي سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57499 قيد فى 16-10-2007 برقم ايداع  8208 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17581 بتاريخ 21 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

57 - عاصم اسامه ابراهيم الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   92905 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع  

6214 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17580 بتاريخ 21 / 8 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

58 - ايمن حسن كامل احمد المنصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56190 قيد فى 02-07-2007 برقم ايداع  

5395 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17585 بتاريخ 22 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

59 - مجدى عبد اللطيف عبد المجيد سودان  تاجر فرد سبق قيده برقم   56230 قيد فى 03-07-2007 برقم 

ايداع  5470 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17584 بتاريخ 22 / 

8 / 2022 تم ترك التجاره نهائيا

60 - محمد فؤاد سراج الدين محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66337 قيد فى 15-06-2009 برقم 

ايداع  5428 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم17583  فى 

2022/8/22 لترك التجارة نهائيا

61 - مرزوق عزيز ونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   5866 قيد فى 26-09-1992 برقم ايداع  1571 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17589 بتاريخ 23 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا
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62 - حماده محمد محمد عبد اللطيف الدمياطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71522 قيد فى 13-07-2010 برقم 

ايداع  6732 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17587 بتاريخ 23 / 

8 / 2022 تم ترك التجاره نهائيا

63 - محمد هاشم محمد عبدا علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83774 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

11374 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

64 - ولء محمد محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   97675 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

3517 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17586 بتاريخ 23 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

65 - تم تعديل السم التجارى إلى  ابوناصر للمقاولت العمومية والتوريدات  عمر احمد محمد ابوناصر  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   85557 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع  4035 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - 

شطب السجل شطب بامر محو رقم 17593 فى 2022/8/24 لترك التجارة نهائيا

66 - سمر احمد محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   89356 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع  11334 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17592 بتاريخ 23 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

67 - درويش محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   42003 قيد فى 15-02-2004 برقم ايداع  733 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17598 بتاريخ 25 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

68 - انور عوض محمد كمون  تاجر فرد سبق قيده برقم   80578 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع  136 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17595 بتاريخ 25 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

69 - محمد حامد محمود غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85734 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  4847 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17597 بتاريخ 25 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا

70 - دعاء بدر محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   94642 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  6183 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17596 بتاريخ 25 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

71 - زينب الشروقاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2092 قيد فى 20-08-1990 برقم ايداع  1419 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17600 بتاريخ 28 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

72 - يوسف حامد يوسف اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32658 قيد فى 22-04-2001 برقم ايداع  2000 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17601 بتاريخ 28 / 8 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

73 - رامى مختار محمد حلمى مشالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   89392 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع  

11542 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17599 بتاريخ 28 / 8 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا

74 - ايهاب صابر على محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   22240 قيد فى 21-09-1998 برقم ايداع  

4429 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17605 بتاريخ 29 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

75 - هشام ابراهيم محمد عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58980 قيد فى 27-01-2008 برقم 

ايداع  810 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17604 بتاريخ 29 / 8 

/ 2022 لترك التجارة نهائيا

76 - ميشيل ملك ايوب سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70560 قيد فى 12-05-2010 برقم ايداع  4513 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17602 بتاريخ 29 / 8 / 2022 تم 

ترك التجاره نهائيا
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77 - محمد السيد عبدالحفيظ علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38877 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  741 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

78 - حنان محمد محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   60944 قيد فى 03-06-2008 برقم ايداع  

9447 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17608 بتاريخ 30 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

79 - عفاف ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79784 قيد فى 31-07-2013 برقم ايداع  

5090 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17606 بتاريخ 30 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

80 - خالد فاروق حامد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   92120 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  1414 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17607 بتاريخ 30 / 8 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

81 - تريزه حليم ابرام  تاجر فرد سبق قيده برقم   38972 قيد فى 11-03-2003 برقم ايداع  1274 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17610 بتاريخ 31 / 8 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

82 - محمد رضا محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   73109 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع  

454 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17613 بتاريخ 31 / 8 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

83 - عمر احمد عباس هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   89379 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع  11463 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17612 بتاريخ 31 / /8 / 2022 

تم ترك التجارة نهائيا

84 - مينا زكريا جريس جاد جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   92716 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع  

4914 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17614 بتاريخ 31 / 8 / 

2022 لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - عادل متى سليمان متى تاجر فرد سبق قيده برقم   68789 قيد فى 11-01-2010 برقم ايداع   252 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

2 - صابر قاسم احمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم   45704 قيد فى 09-03-2005 برقم ايداع   4321 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - رانيا كمال هاشم تمام عارف تاجر فرد سبق قيده برقم   87927 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع   4293 

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

4 - كيرلس وجدى رزق ا يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   88282 قيد فى 28-06-2017 برقم ايداع   

6085 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - تعدل السم التجارى الى  على جاردن - احمد على عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   94440 قيد فى 

24-08-2020 برقم ايداع   5276 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

6 - امجد لبيب لوقا ثالوث تاجر فرد سبق قيده برقم   94820 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   7027 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

7 - شريف راشد عبده احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   98081 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

6805 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - سامح سمير لمعى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   65495 قيد فى 19-04-2009 برقم ايداع   3475 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمد سعيد سالم مليجى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   66828 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع   6547 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - احمد محمد احمد حسب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   73312 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع   

1087 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - حسين محمد فرج جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم   31182 قيد فى 12-11-2000 برقم ايداع   6051 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - محمد محمد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69838 قيد فى 22-03-2010 برقم ايداع   2794 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - رشا ناصف احمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   80563 قيد فى 05-01-2014 برقم ايداع   73 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد احمد ابراهيم ابراهيم  حلوانى محمد احمد ابراهيم الغفير تاجر فرد سبق قيده برقم   84235 قيد فى 

02-09-2015 برقم ايداع   6768 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

20,000.000

15 - ماجده صدقى البرت مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم   60212 قيد فى 17-04-2008 برقم ايداع   

3426 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

16 - ناجى رفعت شفيق قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   85642 قيد فى 28-04-2016 برقم ايداع   4372 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

17 - محمود مصطفى محمد مصطفى الميقاتى تاجر فرد سبق قيده برقم   88203 قيد فى 12-06-2017 برقم 

ايداع   5705 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - عزة محمد محمد ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم   50315 قيد فى 21-05-2006 برقم ايداع   

3204 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

19 - عمرو عبد القادر ذكى حسن الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم   64100 قيد فى 08-01-2009 برقم ايداع   

170 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  24,000.000

20 - رضا صبحى على احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   74244 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع   

4029 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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21 - ابراهيم محمد السيد عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   98162 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع   

2157 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - ايرينى شنوده سعد شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   55023 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع   3104 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

23 - عماد عدلي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   33522 قيد فى 14-07-2001 برقم ايداع   3613 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

24 - ياسر محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   51124 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع   4779 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - اسامه عبدالمنعم عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   58870 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع   

5859 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

26 - اسامه عبدالمنعم عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   58870 قيد فى 22-01-2008 برقم ايداع   

616 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - حسنى مبارك سلمه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25420 قيد فى 12-06-1999 برقم ايداع   3176 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

28 - عادل حسن مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   62468 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع   

8085 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

29 - مارينا سامى ظريف حنا سور تاجر فرد سبق قيده برقم   67851 قيد فى 22-10-2009 برقم ايداع   

8991 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - على محمد على على بدران تاجر فرد سبق قيده برقم   72471 قيد فى 31-10-2010 برقم ايداع   

9616 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - احمد جابر محمود جابر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   73978 قيد فى 25-05-2011 برقم ايداع   

3176 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

32 - ياسر ابراهيم عوض خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   48899 قيد فى 22-01-2006 برقم ايداع   271 

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

33 - ايهاب عبدا صالح ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   55610 قيد فى 29-05-2007 برقم ايداع   4302 فى 

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

34 - مصطفى عبد الستار عبد ا فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   82193 قيد فى 19-10-2014 برقم ايداع   

6941 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - مصطفى عبد الستار عبد ا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   82193 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع   

5451 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - قرطام للتصدير  عطيه محمد السعيد عطيه قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم   95863 قيد فى 

20-04-2021 برقم ايداع   3834 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

35,000.000

37 - صابرين اشرف محمد محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   97435 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   

1932 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - تعديل السم التجاري الي / مصطفي عبدالمعبود احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   30442 قيد فى 

02-09-2000 برقم ايداع   4698 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

39 - شيماء ثروت حسن الخراشي  الخراشي لعموم الستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   72728 قيد 

فى 02-12-2010 برقم ايداع   10403 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

40 - كرم السيد شعبان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   75020 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع   3336 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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41 - تعدل السم التجارى الى  على جاردن - احمد على عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   94440 قيد فى 

24-08-2020 برقم ايداع   5276 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

42 - عادل محمد ابراهيم محمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   37650 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع   

4963 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - علء ابو المعاطي ابو الفتوح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   55255 قيد فى 08-05-2007 برقم ايداع   

3558 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

44 - عاطف ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   56098 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع   

5211 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

45 - السيد اسماعيل كامل جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   68258 قيد فى 24-11-2009 برقم ايداع   

10025 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - وليد السيد محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   72707 قيد فى 30-11-2010 برقم ايداع   

10326 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - يعدل السم التجارى الى  مصباح لتوريدات المواد العذائيه  محمد خضر مصباح محمد تاجر فرد سبق قيده 

برقم   3363 قيد فى 13-04-1991 برقم ايداع   581 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  200,000.000

48 - وائل سيد عبدالظاهر فراج شيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   76110 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع   

1663 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - احمد محمد على محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   86693 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع   

9667 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - محمد ممدوح عز الدين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   94478 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع   

5377 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

51 - محمد فرغلى عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33830 قيد فى 07-08-2001 برقم ايداع   

4128 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - محمد عمران علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   45187 قيد فى 11-01-2005 برقم ايداع   192 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

53 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   58239 قيد فى 03-12-2007 برقم ايداع   

9843 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - صيدليه د / وسام  ابوغنيمه تاجر فرد سبق قيده برقم   58847 قيد فى 20-11-2008 برقم ايداع   558 

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

55 - اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   60621 قيد فى 2008-05-15 

برقم ايداع   4280 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - تعدل السم التجارى الى منشاه احمد السيد عتريس محمد ابو دلل تاجر فرد سبق قيده برقم    48741 قيد 

فى 28-12-2005 برقم ايداع    7748 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان / شقه بالدورالعاشر _ 12 شارع ابراهيم العطار _ زيزينيا

2 - راضى صديق عبد المجيد عبد المول تاجر فرد سبق قيده برقم    72932 قيد فى 27-12-2010 برقم ايداع    

11064 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ ابراج جولدن سيتي عماره و الدور 12 رقم 1204 شارع مصطفي كامل

3 - ماجد نصر على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    73115 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    474 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 77 شارع القاهره _ 

سيدي بشر قبلي

4 - علي محمد علي داود تاجر فرد سبق قيده برقم    95173 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    9228 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 1 كوبرى الثلثين 

_ خورشيد _ محل

5 - علي محمد علي داود تاجر فرد سبق قيده برقم    95173 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    9228 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

6 - تعدل السم التجارى الى / مصطفي محمد السيد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    32906 قيد فى 

16-05-2001 برقم ايداع    2462 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الرئيسي الخر الكائن بالعنوان / 43 شارع المام الحسين ابن علي _ سيدي بشر نشاطه / منفذ بيع مواد 

غذائيه بالجمله // و راس ماله / 3000 ثلثه الف جنيها ل غير

7 - صابر قاسم احمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    45704 قيد فى 09-03-2005 برقم ايداع    4321 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / مدينة جاردينيا 

عماره رقم 4 شقه 209

8 - جاسر فؤاد عبدالحميد الدكاوي- الدكاوى للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    49392 قيد فى 

08-03-2006 برقم ايداع    1342 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم الغاء الرئيسي الخر الكائن فى / الدور الول الدارى طريق السكندرية A مطروح بجوار جزاره الغربيه 

برج بورتو الدرايسه - قسم الدخيله ) بنشاط تجارة ملبس جاهزة( و راس ماله 2500 )الفان وخمسمائه جنيه فقط 

ل غير (

9 - جاسر فؤاد عبدالحميد الدكاوي- الدكاوى للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    49392 قيد فى 

08-03-2006 برقم ايداع    1342 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

الغاء الفرع الكائن في / برج الشهاب _ شارع الراهبات _ دمنهور

10 - امل محمد العمرى ابراهيم نجم تاجر فرد سبق قيده برقم    70332 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    

3987 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 71 شارع 

ذوالفقار _ شدس

11 - مهاب ابراهيم قبارى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    83186 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع    

2419 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل عنوان المركز الرئيسي 

الى / 7 عمارات فيروزه سموحة بشارع قنال المحمودية البر البحري محل رقم 5 ب -

12 - مهاب ابراهيم قبارى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    83186 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع    

2419 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح محل رئيسي اخر / 7 

عمارات فيروزه سموحة 5 أ شارع قنال المحمودية البر البحرى قسم سيدي جابر ونشاطه مكتبه وخردوات دون 

تصوير المستندات براسمال خمسه الف جنيه

13 - كيرلس وجدى رزق ا يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم    88282 قيد فى 28-06-2017 برقم ايداع    

6085 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى / بحرى 

الترعه عبدالقادر قبلي السكة الحديد خلف مصنع عابد
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14 - مينا جرجس فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    46521 قيد فى 24-05-2005 برقم ايداع    

3133 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ العقار رقم )25( شارع احمد العوامرى متفرع من شارع جمال عبد الناصر _ سيدى بشر بحرى

15 - احمد محمد نصير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    67650 قيد فى 07-10-2009 برقم ايداع    8508 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الرئيسى الخر الكائن 

بالعنوان / العقار رقم 445 شارع قنال المحمودية _ الدور الثانى علوى مصنع 11 متضمنا جزء من مصنع 13 

ونشاطه / مصنع منتجات جلدية شنط //// وراس ماله / 10000 عشرة الف جنيها فقط ل غير

16 - سلمه محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    62632 قيد فى 16-09-2008 برقم ايداع    8411 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / مدينة شبين 

الكوم _ شارع نمره البر الشرقى _ اسامة مصلحى اسماعيل /// فرع ادارى ومخزن مبيدات صحة عامة ومكافحة 

افات

17 - سلمه محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    62632 قيد فى 16-09-2008 برقم ايداع    8411 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان / خلف 

مدرسة العمراوي البتدائية من شارع 20 _ العماروه

18 - محمد جمعه سيد شامخ تاجر فرد سبق قيده برقم    80921 قيد فى 10-03-2014 برقم ايداع    1615 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر كائن فى / المحل 

رقم 2 يمين المدخل تقاطع شارع 60 مع شارع 605 عقار 28 سيدي بشر قبلي )) ونشاطه بيع ادوات منزلية 

براسمال خمسون الف جنيه وتاريخ بداية النشاط 2020/2/1 ((

19 - احمد محمد احمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    83046 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع    1676 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / شارع عبدا 

عبدالمحسن بجوار دراجات احمد المريكاني _ سيدي بشر

20 - فاروق للستيراد والتصدير و التوريدات - محمد فاروق عبد القادر حافظ الكحكي تاجر فرد سبق قيده برقم    

96443 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    7652 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر الكائن بالعنوان / 51 تنظيم كفر عبده محل بالدور الول علوى /// 

ونشاطه / تقديم ماكولت وعصائر جاهزة ومياه غازية /// وراس ماله / 50000 خمسون الف جنيها فقط ل 

غير/// وسمته التجارية / رمال البادية ) منشأه فردية (

21 - جيهان عبد الفتاح حفظي تاجر فرد سبق قيده برقم    38667 قيد فى 02-02-2003 برقم ايداع    78 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار رقم 

557 بشارع ملك حفنى _ ميدان المندرة قبلى

22 - وائل فتح ا محمود متولى الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    78288 قيد فى 19-12-2012 برقم ايداع    

9012 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / محل رقم ) 2 

( بالدور الرضي ثاني محل بعد ناصيه محمد احمد الدهم و محمود فرغلي بجوار الصيدليه ثاني محل يسارمدخل 

العقار ) 6 ( تنظيم شارع محمد بك حسن )) حاليا ((

23 - هشام محمد محمد شطا تاجر فرد سبق قيده برقم    84084 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    6040 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم ) 6 ( بمنطقة الخلفية _ بنادي سموحة

24 - هشام محمد محمد شطا تاجر فرد سبق قيده برقم    84084 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    6040 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم ) 6 ( بمنطقة جرين كورنر _ نادي سموحة

25 - مروه رفعت عبد القوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    88313 قيد فى 06-07-2017 برقم 

ايداع    6255 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ شقة دور ارضى ) ادارى ( بالعقار رقم 10 شارع طابية سيدى بشر _ سيدى بشر بحرى
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26 - جزاره حجازى شريف رمضان سالم يوسف حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    91935 قيد فى 

17-01-2019 برقم ايداع    497 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح الرئيسى الخر الكائن بالعنوان / 452 شارع جمال عبد الناصر _ المندرة /// ونشاطه / سوبر ماركت 

/// وراس ماله / 2000 الفين جنيها فقط ل غير// واسمه التجارى / شريف رمضان سالم يوسف حجازى ) سوبر 

ماركت حجازى ( /// وبداية النشاط / 15 / 4 / 2022

27 - امل الجيل الجديد تاجر فرد سبق قيده برقم    21208 قيد فى 11-06-1998 برقم ايداع    2688 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / شارع ) 851 ( متفرع 

من شارع ) 12 ( شارع محمود حسني رقم ) 3 ( تنظيم _ شقة الدور العاشر _ سيدى بشر بحرى

28 - محمد عزت ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72189 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع    

8691 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 53 شارع 

مسجد سيدي بشر

29 - مايكل عادل ملك عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    88013 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    

4718 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى/ عبدالقادر 

قبلى السكة بحرى بشاير  بشارع مصنع اكرم العامرية

30 - امين محمد امين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    96211 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    5991 

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

114 شارع ابيدوس من شارع القاهرة _ سيدي بشر قبلي

31 - عبدالغفار صلح الدين عبدالغفار شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    67198 قيد فى 2009-08-19 

برقم ايداع    7425 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم تعديل عنوان 

الفرع ليصبح / شبرا النملة داير الناحية مركز طنطا بملك عبد المنعم سعد عايد

32 - محمد ابراهيم السيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    94039 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    3269 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان / ناصية 19 مع شارع 45 الدولي

33 - محمد ابراهيم السيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    94039 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    3269 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع الكائن بالعنوان / برج 

سان كارس _ 16 شارع عزبة الشامي متفرع من شارع مصطفي كامل

34 - رضا محمد عبدالحميد العوفي تاجر فرد سبق قيده برقم    94060 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    

3363 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / باكيه ) 

V129 ( في شقه رقم ) 806 ( بالدور الثامن علوى عقار رقم 696 طريق الحريه _ لوران

35 - تعدل السم التجارى الى  حسام الدين مصطفى محمد البحقيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    15952 قيد فى 

29-01-1997 برقم ايداع    423 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل العنوان الى / 29 شارع زكى عطاا _ محل رقم ) 1 ( يمين مدخل العقار خلف التدريب المهنى

36 - عبد الباسط السيد عبد الباسط حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    97986 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

6112 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

54 شارع نبيل الوقاد الرصافه سابقا _ بجوار جزارة التمساح

37 - احمد علء الدين السيد محمد مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم    71564 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع    

6847 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / 10 

شارع ) 313 ( متفرع من شارع مصطفي كامل _ سموحة _ محل رقم ) 3 (

38 - احمد محمد على محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    86693 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع    

9667 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / المساحه 

امام كارفور _ مركز الملتقي التجاري تقاطع شارع توت عنخ امون مع شارع الشهيد طيار محمود شاكر 

عبدالمنعم _ سموحه

39 - ابراهيم محمد السيد عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    98162 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى/ خورشيد 

القبلية بجوار مزلقان السكة الحديد
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40 - ايرينى شنوده سعد شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    55023 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع    3104 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ) 13 , 15 ( 

شارع محمد بن سيرين _ عمارة جيد _ شقة _ الدور الرضى _ سموحة

41 - نادر على عبدالعزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم    92808 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    

5535 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى / 46 ش 

خليل حماده , سيدى بشر بحرى , محل , قسم

42 - عماد عدلي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    33522 قيد فى 14-07-2001 برقم ايداع    3613 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / شارع جرين _ محرم 

بك

43 - محمد عبدالمنعم محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    87296 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / 14 

شارع 302 تقسيم القضاه _ سموحة _ ) برج هاله (

44 - عادل حسن مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    62468 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

8085 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع الكائن بالعنوان / 

شارع 45 الدولي امام قريه السنوسي للمشويات منشية صيره كومبانيه ابوقير رانيا محمود عوض عبدا ونشاطه 

كافيتريا و قاعة افراح و موتمرات و راس ماله 50000 خمسون الف جنيها فقط ل غير

45 - احمد محمد محمود عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    68309 قيد فى 03-12-2009 برقم ايداع    

10165 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / 3بن عائشه 5 سابقا الحضره القبليه قسم شرقى

46 - فراس محمود عبدالغنى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    76372 قيد فى 28-03-2012 برقم ايداع    

2510 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شقه رقم 

)1( 41 شارع مصطفى كامل سموحة

47 - محمد عبد الناصر عبد المهيمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45798 قيد فى 15-03-2005 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

شقه رقم 6 بالدور الول عماره 9 ابراج المعتز بال _ سكه النخيل بجوار مستشفى دار العلج _ السيوف ///// 

ونشاطه / تصنيع ملبس ////// وراس ماله / 50000 ) خمسون الف جنيها (

48 - ياسر ابراهيم عوض خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    48899 قيد فى 22-01-2006 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / 31 

شارع جميلة بوحريد _ السيوف شماعة

49 - محمد احمد جابر العدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    73110 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    455 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 35 شارع 

عبدالقادر رجب _ كفر عبده _ رشدى

50 - مايكل البير ابراهيم عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    76189 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع    

1878 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 5 شارع 

ازدى متفرع من السحاقى

51 - قرطام للتصدير  عطيه محمد السعيد عطيه قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم    95863 قيد فى 

20-04-2021 برقم ايداع    3834 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح فرع الكائن بالعنوان / المحل رقم 4 بالعقار عمارة الوقاف بجوار مسجد سيدى بشر _ ونشاطه / مطعم 

و كافيه/// وراس ماله / 10000 عشرة الف جنيه فقط ل غير

52 - وليد احمد انسى عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10198 قيد فى 08-12-1994 برقم ايداع    

2801 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان إلى / 649 

طريق الحرية جناكليس الدور العاشر / قسم

53 - رضا عبد الحافظ عيسى عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    91456 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

10435 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / عقار 

رقم 15 شارع عبدالجليل سعد من القبال _ لوران _ محل
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54 - عادل محمد ابراهيم محمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    37650 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع    

4963 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / 8 شارع 

زقاق العرب متفرع من شارع السكه الحديده

55 - حمدى حسنى سعيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    48937 قيد فى 25-01-2006 برقم ايداع    355 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 12 ش 

عزيز فهمى _ الدور الرضى

56 - اضافة السم التجارى  الصاوى تريد ELSAWY TRADE  عبداللطيف احمد الصاوى تاجر فرد سبق 

قيده برقم    78280 قيد فى 18-12-2012 برقم ايداع    8988 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 17 شارع لبنان _ المهندسين

57 - محمد عبداللطيف حمدى عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    80356 قيد فى 03-12-2013 برقم ايداع    

7573 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ 2 شارع ابوبكر الصديق و ناصية شارع مسجد التوبه _ العصافره قبلي المعهد الديني

58 - علء ابو المعاطي ابو الفتوح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    55255 قيد فى 08-05-2007 برقم 

ايداع    3558 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى / 

دورين محلت الكائن بشارع الملك الجديد المندرة بابراج الروضه لضباط الشرطة ببرج اليمان قسم المنتزة 

ونشاطه مطعم بسمة تجارية / مطعم  سيسليا

59 - محمد هاشم محمد عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم    83774 قيد فى 10-06-2015 برقم ايداع    

4785 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان / 2 شارع مسجد الصالحين _ ابيس الثانيه

60 - وائل سيد عبدالظاهر فراج شيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    76110 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع    

1663 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / مجمع 

) مرغم 2 ( للصناعات البلستيكية وحدة رقم ) 108 (

61 - محمد على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    91855 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    38 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسي الخر / كيلو 

23 مرغم خلف مخازن حسن علم شارع مسجد الرحمن

62 - وائل عبدالفتاح محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    76986 قيد فى 14-06-2012 برقم ايداع    

4561 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح / 

مشروع ناصر - ابيس - شقه

63 - كارم محمود عبدالمنعم محمود بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    78387 قيد فى 30-12-2012 برقم 

ايداع    9286 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/  13 شارع 308 برج الياسمين تقسيم القضاه سموحة _ محل 3 من الشارع الجانبى المتفرع من الممر _ الدور 

الرضى

64 - احمد ماهر محمد توفيق نبيه تاجر فرد سبق قيده برقم    81634 قيد فى 30-06-2014 برقم ايداع    

4517 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ 23 ش عبدالسلم عارف وناصيه شارعى عبدا الغريانى وسراى الدليل رقم 18 - بناحيه بولكلى

65 - كيرلس فوزي ميخائيل واصف تاجر فرد سبق قيده برقم    89002 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    

9483 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الفرع الى / 

محل رقم ) 1 ( مدخل ) 508 أ ( شارع مصطفى كامل _ الراس السوداء _ سيدى بشر قبلى

66 - تعدل السم التجارى الى الباسم لخدمات الليموزين للرحلت  باسم محمد احمد ياقوت تاجر فرد سبق قيده 

برقم    86545 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع    8899 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / عقار رقم ) 44 ( بمدينة فيصل _ سيدي بشر قبلي

67 - هند عبدالحليم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    95844 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

3596 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

31 شارع عمرو ابن العاص خلف شهد الملكة _ ميامى
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68 - محمد فوزي عبدالسلم شحاته نوار تاجر فرد سبق قيده برقم    97700 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

3733 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ 92 شارع هدى السلم _ سيدى بشر

69 - محمد ابوالفتوح مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    14341 قيد فى 26-09-1996 برقم ايداع    3043 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

عمارة رقم ) 2 ( بلوك ) 2 ( مساكن الحرمين _ المندرة قبلى

70 - تعدل السم التجارى الى / الحضرى لتجارة اليشاربات - محمود احمد عبدالقادر الحضرى تاجر فرد سبق 

قيده برقم    39800 قيد فى 08-06-2003 برقم ايداع    2935 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن العجمى البيطاش شهر العسل قسم الدخيله

71 - محمد السيد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    85550 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    

4014 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

الوحدات رقم 345 بمساحه 48 م بقطاع الغزل و النسيج المنطقه الصناعيه بملك الهيئه العامه الصناعيه ونشاطه 

تصنيع مستلزمات طبيه

72 - محمد حمدى كمال حسين الدمياطى تاجر فرد سبق قيده برقم    88918 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

8925 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الي / مساحة 

داخل زهران ماركت سموحة _ 31 ميدان فيكتور عمانويل _ سموحة

73 - ولء ابراهيم رجب الكاشف تاجر فرد سبق قيده برقم    89367 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    

11401 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل 

رقم ) 206 ( بمركز مينا التجارى _ البراهميه _ الدور الثاني

74 - تامر رمضان حافظ رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    35124 قيد فى 02-01-2002 برقم ايداع    35 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى/ 9 ش ديبوقراط 

الزاريطة

75 - تامر رمضان حافظ رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    35124 قيد فى 02-01-2002 برقم ايداع    35 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع

76 - محمد السيد عبدالحفيظ علي تاجر فرد سبق قيده برقم    38877 قيد فى 01-03-2003 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي اخر كائن في 

/محل 6 تنظيم 21 ش رياض )) ونشاطه تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنه وبيع السندوتشات براسمال 

عشرة الف جنيه

77 - اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    60621 قيد فى 2008-05-15 

برقم ايداع    4280 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان /  

خلف الداره التعليميه شارع 25 بجوار سوبر ماركت عدس _ طوسون

78 - اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    60621 قيد فى 2008-05-15 

برقم ايداع    4280 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع 

الكائن / خلف الداره التعليميه شارع 25 امام مدرسة الصنايع _ طوسون ونشاطه / كافيه و راس ماله / 50000 

خمسون الف جنيها فقط لغير
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النشاط

1 - ماجد نصر على عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  73115 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    474وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع اكسسوار و محمول كمبيوتر فيماعدا خدمات 

النترنت و بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

2 - مروه محمود ابو اليزيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  81672 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع    

4672وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزة واسطوانات وقطع 

غيار البلى استيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة

3 - محمد عبد الحكم    محمد الدابى تاجر فرد سبق قيده برقم  56970 قيد فى 30-08-2007 برقم ايداع    

7164وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزة كهربائية بالعمولة

4 - على عبدالسلم محمد احمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  57666 قيد فى 29-10-2007 برقم ايداع    

8576وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / تجارة القمشة

5 - امل محمد العمرى ابراهيم نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  70332 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    

3987وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات ملبس جاهزه فيماعدا 

توريد العماله و اجهزة الكمبيوتر بمستلزماته و ماعدا الملبس العسكريه

6 - مروان محمد سليمان محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  86657 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    

9504وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى مقهى

7 - كيرلس وجدى رزق ا يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  88282 قيد فى 28-06-2017 برقم ايداع    

6085وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع بلستيك

8 - تعدل السم التجارى الى  على جاردن - احمد على عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  94440 قيد فى 

24-08-2020 برقم ايداع    5276وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / 

المقاولت العامة

9 - محمد عبدالودود محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  71966 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع    

7934وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى بيع منتجات التعبئه والتغليف 

للمنتجات الغذائيه والدوائيه

10 - احمد محمد احمد حسب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  73312 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع    

1087وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط عرض وتداول البرمجيات على اجهزة 

الحاسب اللى فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات 

اللسلكية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

11 - مهند محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  84911 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    390وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التركيبات الكهربائيه و تركيب المعدات و 

الجهزه الصناعيه

12 - اميل لطفي اسكندر اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  97965 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    

5857وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / معرض بيع موبيليات اطفال

13 - احمد سمير محمد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  98100 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    

8467وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط / اكسسوارات موبايلت

14 - محمد محمد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69838 قيد فى 22-03-2010 برقم ايداع    2794

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة النشاط / توريدات عمومية وتوكيلت تجارية 

وشحن فيما عدا توريدات العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة

15 - محمد جمعه سيد شامخ تاجر فرد سبق قيده برقم  80921 قيد فى 10-03-2014 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد

16 - جيهان عبد الفتاح حفظي تاجر فرد سبق قيده برقم  38667 قيد فى 02-02-2003 برقم ايداع    78وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / سوبر ماركت
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17 - هشام محمد محمد شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  84084 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    6040وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع ملبس داخلية حريمي ورجالي ) فيما 

عدا الملبس العسكرية (

18 - امل الجيل الجديد تاجر فرد سبق قيده برقم  21208 قيد فى 11-06-1998 برقم ايداع    2688وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ) فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله والملبس العسكرية  (

19 - محمد عزت ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72189 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع    8691

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط /  توريد موبايلت

20 - محمد مصطفي جلل محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  97933 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

5629وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / مطعم

21 - علء الدين احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  50916 قيد فى 27-06-2006 برقم ايداع    4390

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / عموم الستيراد والتصدير ) فيما 

عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( ومايخصها من توريدات ومواد التعقيم والتوكيلت التجارية

22 - ناجى رفعت شفيق قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  85642 قيد فى 28-04-2016 برقم ايداع    4372

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / نظارات شمسيه

23 - ادهم محمد السيد قذافى عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  97151 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

110وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تقديم مشروبات باردة وساخنة

24 - عماد سامي سوس شرموخ تاجر فرد سبق قيده برقم  43487 قيد فى 03-07-2004 برقم ايداع    3753

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تقديم وجبات و مشروبات ساخنه و بارده و 

وسائل سمعيه و مرئيه و دش فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

25 - تم اضافه السم التجارى الفيشاوى للستيراد والتصدير  احمد حسين عوض مرسى الفيشاوى تاجر فرد سبق 

قيده برقم  56331 قيد فى 10-07-2007 برقم ايداع    5663وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع وتجهيز الخضروات والفاكهه

26 - احمد علء الدين السيد محمد مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  71564 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع    

6847وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تقديم وجبات خفيفة ) تيك اواي (

27 - احمد محمد على محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  86693 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع    

9667وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / اداره و تاجير محلت تجاريه

28 - ايرينى شنوده سعد شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  55023 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع    3104

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع ملبس جاهزة واكسسوارات 

حريمى وشنط فيما عدا الملبس العسكرية

29 - نادر على عبدالعزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم  92808 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    5535

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى / بيع اجهزة كهربائيه واكسسوار محمول

30 - عماد عدلي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  33522 قيد فى 14-07-2001 برقم ايداع    3613وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بقاله جافة و بيع خردوات و محمصات و 

بيره و خمور داخل زجاجات مغلقه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه

31 - ياسر محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51124 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع    4779وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عمومية

32 - اسامه عبدالمنعم عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  58870 قيد فى 22-01-2008 برقم ايداع    

616وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مكتب رحلت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى

33 - احمد اسماعيل احمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  70012 قيد فى 06-04-2010 برقم ايداع    3221

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه مع الجهات الملزمه 

بالخصم و الضافه فيماعدا توريد العماله و اجهزة الكمبيوتر و مستلزماته و ماعدا الملبس العسكريه

34 - محمد عبدالمنعم محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  87296 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    

1108وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع خضار وفاكهة بالتجزئة
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35 - حامد عبد الحميد عبد الحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  92722 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    

4968وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / جيم رياضى

36 - معتز عبدالحميد حمايل ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  95390 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

982وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات الضاءه فيماعدا اصدار 

الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و توريد العماله و النترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه

37 - حسنى مبارك سلمه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25420 قيد فى 12-06-1999 برقم ايداع    3176

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تقديم ماكولت ومشروبات ساخنه 

وبارده

38 - ايوب ابراهيم رمضان عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  39329 قيد فى 23-04-2003 برقم ايداع    

2053وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / النقل البرى لحساب الغير

39 - عادل حسن مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62468 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

8085وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  / تصدير فقط

40 - تعدل السم التجارى الى معرض المدينة لتجارة السيارات - جمال فتحى عبدا زايد تاجر فرد سبق قيده 

برقم  65302 قيد فى 05-04-2009 برقم ايداع    3046وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة النشاط / تجارة الموتوسيكلت

41 - فراس محمود عبدالغنى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  76372 قيد فى 28-03-2012 برقم ايداع    

2510وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح / تصميم وتنفيذ الديكور واعمال 

خشبية متكاملة

42 - ايهاب عبدا صالح ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  55610 قيد فى 29-05-2007 برقم ايداع    4302وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطبعة فيما عدا الملبس العسكرية واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

43 - قرطام للتصدير  عطيه محمد السعيد عطيه قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم  95863 قيد فى 

20-04-2021 برقم ايداع    3834وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / 

مطعم وكافيه

44 - نسرين فوزي عبدالعاطي خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  98073 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

6754وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف النشاط ليصبح / توريدات عموميه ) ماعدا 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والعماله والملبس العسكريه ( وخدمات نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى (

45 - وليد احمد انسى عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10198 قيد فى 08-12-1994 برقم ايداع    2801

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى / استيراد ماعدا الفقرة 36 من المجموعه 

السادسه وماعدا المجموعه التاسعه عشر

46 - رضا عبد الحافظ عيسى عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  91456 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

10435وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس وادوات تجميل ) 

فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة (

47 - محمد مختار يوسف كراوية تاجر فرد سبق قيده برقم  94807 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    6974

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الرئيسي الى / توريدات غذائية

48 - عادل محمد ابراهيم محمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  37650 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع    

4963وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد و التصدير ليصبح النشاط / 

بيع و تصليح الحذيه

49 - تعدل السم التجارى ليصبح  البستاوى لخدمات النقل والستيراد والتصدير  محمد ابراهيم كامل محمد 

البستاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  93507 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    10112وفى تاريخ  

21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى خدمات نقل واداره المطاعم
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50 - فادى يوسف سعد يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  95822 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    

3502وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تحضير المشروبات الساخنه 

والباردة والمأكولت الجاهزة من العجين تيك اواى وادارة الكافيهات

51 - ابانوب مجدي اسحق متري تاجر فرد سبق قيده برقم  97211 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    514

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن 

طريق الكمبيوتر و البلي ستيشن  وتحضير و تقديم المشروبات الساخنه و البارده فيماعدا خدمات النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه

52 - نجوى عبد ربه محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27386 قيد فى 20-11-1999 برقم ايداع    6467

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى بيع مراتب جاهزه ومستلزمات تنجيد

53 - يصحح السم التجاري الى / ياسر جابر محمد عبدالعال ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم  40232 قيد 

فى 20-07-2003 برقم ايداع    3727وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / 

مقاولت عموميه وتشطيبات

54 - نبفين زكريا عبدالسميع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  54593 قيد فى 29-03-2007 برقم ايداع    

2481وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مركز تجميل

55 - علء ابو المعاطي ابو الفتوح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  55255 قيد فى 08-05-2007 برقم ايداع    

3558وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسي الى / كافيه ومطعم وجبات 

سريعه دون التصنيع /// واضافه نشاط مطعم ///

56 - نشات عبد الغني عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  44439 قيد فى 11-10-2004 برقم ايداع    5761

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

57 - محمد عمر عمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  64097 قيد فى 06-01-2009 برقم ايداع    161وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / صيانة و اصلح سيارات و توريد قطع غيار 

سيارات للجهات الملزمه

58 - فريد ناجى ارمانيوس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  66586 قيد فى 30-06-2009 برقم ايداع    

5947وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / السجائر ليصبح النشاط / محمصة 

وحلويات

59 - اشرف ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71121 قيد فى 17-06-2010 برقم ايداع    5810

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب رحلت

60 - فاطمه السيد عبدالحميد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  13389 قيد فى 02-06-1996 برقم ايداع    

1532وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بقالة عامة

61 - وائل سيد عبدالظاهر فراج شيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  76110 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع    

1663وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / تصنيع اقفاص وصناديق بلستيك 

للتعبئة

62 - كارم محمود عبدالمنعم محمود بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  78387 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع    

9286وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس رياضية 

واحذية فيما عدا الملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

63 - كيرلس فوزي ميخائيل واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  89002 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    

9483وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ خردوات وبيره داخل عبوات 

مغلفه

64 - احمد محمود ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  50092 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع    

2770وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / التصدير

65 - هاشم احمد هاشم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  60119 قيد فى 10-04-2008 برقم ايداع    3216وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله و اجهزة 

الكمبيوتر و مستلزماته و فيماعدا الملبس العسكريه
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66 - محمد فرغلى عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33830 قيد فى 07-08-2001 برقم ايداع    

4128وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تجارة مواد غذائية وبقاله جافه 

بالجملة

67 - وليد رشدي عباس السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  75013 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع    6536

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / التخليص الجمركي وخدمات النقل البرى 

للبضائع

68 - احمد عصام محمد سليمان السنهورى تاجر فرد سبق قيده برقم  78771 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع    

1142وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / الستيراد //// وتعديل النشاط 

ليصبح / التصدير والتوكيلت التجارية والشحن الداخلى

69 - تامر رمضان حافظ رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  35124 قيد فى 02-01-2002 برقم ايداع    35

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / نادى فيديو

70 - محمد السيد عبدالحفيظ علي تاجر فرد سبق قيده برقم  38877 قيد فى 01-03-2003 برقم ايداع    1028

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الي المركز الرئيسي / ادارة شواطي و نوادي 

و العاب مائيه

71 - فريد احمد صادق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  76573 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع    3208وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تصنيع المنتجات الغذائية والحلويات

72 - احمد السيد محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  96294 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    

6553وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / صيانه وتوريد المصاعد

73 - محمد قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  30813 قيد فى 04-10-2000 برقم ايداع    5354وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / اصلح اجزاء ميكانيكية

74 - اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  60621 قيد فى 15-05-2008 برقم 

ايداع    4280وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / المقاولت و التشطيبات

75 - ابراهيم صابر محمد عطا ا حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  94123 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    

3427وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / قاعة افراح وادارة مطاعم 

وكافيهات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصة

76 - محمد رمضان بيومى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97839 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    4850

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مقاول ترميل ودهان واعمال تكميلية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7681 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-1993  برقم ايداع 1,621.000 الى : تم اضافة السم التجارى / خضر لتجارة وتوزيع المواد الغذائية 

بالجمله

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68789 وتم ايداعه بتاريخ   

11-01-2010  برقم ايداع 252.000 الى : تعديل السمه التجاريه / ليوبارد لوجيستكس ايجيبت - منشاه فرديه

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81672 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2014  برقم ايداع 4,672.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / الربيع لتجارة اجهزة واسطوانات 

وقطع غيار البلى استيشن ) منشأه فردية (

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57666 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2007  برقم ايداع 8,576.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / النسر المصرى للتصدير وتجارة 

القمشة ) منشأه فردية (

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86657 وتم ايداعه بتاريخ   

26-10-2016  برقم ايداع 9,504.000 الى : اضافه السمه التجاريه / خان العزيزيه / منشاه فرديه

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97108 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2021  برقم ايداع 11,506.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مكتب النجاح لتوريد الرمل والحجر / 

منشاه فرديه

7 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97693 وتم ايداعه بتاريخ   

17-04-2022  برقم ايداع 3,663.000 الى : فيجور سبورت

8 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97965 وتم ايداعه بتاريخ   

 AL MARO WOOD 22-06-2022  برقم ايداع 5,857.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / المارو وود

) منشأه فردية (

9 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83046 وتم ايداعه بتاريخ   

 A.M.ELECTRIC 03-03-2015  برقم ايداع 1,676.000 الى : اضافة السمه التجاريه / ايه . ام . الكتريك

- منشاه فرديه

10 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   93826 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2020  برقم ايداع 1,781.000 الى : اضافة السم التجارى / عبدالصادق للتوريدات / عمر 

عبدالصادق على عبدالصادق

11 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97933 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2022  برقم ايداع 5,629.000 الى : اضافة السمه التجاريه / اوكانو ) منشاه فرديه (

12 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88203 وتم ايداعه 

Private  بتاريخ   12-06-2017  برقم ايداع 5,705.000 الى : اضافة السمه التجاريه / برايفت تريد

Trade للستيراد و التصدير - منشاه فرديه

13 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55342 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2007  برقم ايداع 3,734.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / اليكس باص ترافيل )منشاة 

فردية(

14 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98156 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2022  برقم ايداع 7,340.000 الى : مطعم المذاق الدمشقى

15 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98156 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 7,340.000 الى : عبد العال الدسوقى زكى محمد

16 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71564 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2010  برقم ايداع 6,847.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / فريش فود افينيو )منشاة 

فردية(

Page 38 of 87 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

17 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55023 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2007  برقم ايداع 3,104.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / لرين  فاشون ) منشأه 

فردية (

18 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62831 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2008  برقم ايداع 8,798.000 الى : تم اضافة السمه التجارية / التاج للمقاولت والتوريدات 

ALT. A . G ) منشأه فردية (

19 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97983 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-06-2022  برقم ايداع 6,077.000 الى : تعدل السمه التجاريه الى / فيرو pharaoh ) منشأه 

فرديه (

20 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95390 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2021  برقم ايداع 982.000 الى : تعديل السمه التجاريه / كريشن فور ليت اند ساوند 

سيرفيسز  CREATION FOR LIGHT & SOUND SERVICES - منشاه فرديه

21 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62468 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-09-2008  برقم ايداع 8,085.000 الى : تعديل السمه التجاريه / منشاة الجاد للتصدير - منشاه 

فرديه

22 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76372 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2012  برقم ايداع 2,510.000 الى : اضافه السمه التجارية / اف - ام - ايه )منشاه فرديه(

23 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52319 وتم ايداعه بتاريخ   

15-10-2006  برقم ايداع 7,164.000 الى : تصحيح السم التجاري ليصبح / محمد حسن خضر محمد

24 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52319 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2019  برقم ايداع 8,682.000 الى : تصحيح السم التجاري ليصبح / محمد حسن خضر محمد

25 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56595 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-07-2007  برقم ايداع 6,192.000 الى : تعدل السمه التجاريه لتصبح /المدينه المنوره للستيراد 

والتصدير / منشاه فرديه

26 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95863 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2021  برقم ايداع 3,834.000 الى : تم اضافة السمة التجارية الى / ضى البدر كافيه ) منشأه 

فردية (

27 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30442 وتم ايداعه بتاريخ   

02-09-2000  برقم ايداع 4,698.000 الى : تعديل السم التجاري الي / مصطفي عبدالمعبود احمد مصطفي

28 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30442 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-09-2000  برقم ايداع 4,698.000 الى : اضافة السمة التجارية الي / البوديل للستيراد والتصدير 

) منشاة فردية (

29 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58045 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2007  برقم ايداع 9,438.000 الى :  تعدل السمة التجارية الى/ قسطور للرحلت ومكتب 

نقل موتى ) حانوتى (

30 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91456 وتم ايداعه 

 BRAND بتاريخ   29-10-2018  برقم ايداع 10,435.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / براند

للملبس وادوات التجميل ) منشاة فردية (

31 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94807 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2020  برقم ايداع 6,974.000 الى : تعديل السمة التجارية / الوطنيه للتوريدات )منشاه 

فرديه(

32 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   40232 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2003  برقم ايداع 3,727.000 الى : يصحح السم التجاري الى / ياسر جابر محمد عبدالعال ابو 

الدهب
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33 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51124 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2006  برقم ايداع 4,779.000 الى : تعدل السمة التجاريه الى / ويندوز تك للمقاولت 

العموميه ) منشأه فرديه (

34 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97931 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2022  برقم ايداع 5,624.000 الى : تضاف السمة التجارية / جيسى لتوريدات ديكورات 

الزينة

35 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70519 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2010  برقم ايداع 4,398.000 الى : اضافه السمة التجارية / المصريه تكس )منشاه فرديه(

36 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71121 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2010  برقم ايداع 5,810.000 الى : المهندس للرحلت

37 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76110 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-02-2012  برقم ايداع 1,663.000 الى : اضافة سمة تجارية  / المصرية للصناعات البلستيكية 

- منشاة فردية

38 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98218 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 7,922.000 الى : الفا ايجيبت

39 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98218 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 7,922.000 الى : عماد عقيلى ابراهيم حسن

40 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19330 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-1997  برقم ايداع 6,674.000 الى : تعديل السمه التجاريه / الندي للتصدير - منشاه فرديه

41 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97433 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2022  برقم ايداع 1,883.000 الى : اضافه السمه التجاريه / نيو ابن البلد للرحلت / منشاه 

فرديه

42 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11525 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-1995  برقم ايداع 2,047.000 الى : تم تصحيحح السم التجاري / محمد عطيه عبدالحليم حماده

43 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29828 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-07-2000  برقم ايداع 3,573.000 الى : تم اضافة السمه التجاريه / مكتب الحرمين للتخليص 

الجمركي ) منشاه فرديه (

44 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39800 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2003  برقم ايداع 2,935.000 الى : الغاء السمة التجارية

45 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39800 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2003  برقم ايداع 2,935.000 الى : تعدل السم التجارى الى / الحضرى لتجارة اليشاربات - محمود 

احمد عبدالقادر الحضرى

46 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73013 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2011  برقم ايداع 149.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / القهوة التركي ) منشاة 

فردية (

47 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76573 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-2012  برقم ايداع 3,208.000 الى : مستر بابل - تي MR . BUBBLE TEA )منشاه 

فرديه(

48 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59222 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2008  برقم ايداع 1,304.000 الى : تم الغاء السمة التجارية / الرحمة للرحلت

49 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60621 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2008  برقم ايداع 4,280.000 الى : اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت

50 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97839 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2022  برقم ايداع 4,850.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / مؤسسة الحرمين لمقاولت 

الترميل والدهان والعمال التكميلية )منشاة فردية(
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الشخاص

1 - معتزاحمد اسماعيل احمد جبر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   70012 وتم ايداعه بتاريخ  2010-04-06 

برقم ايداع    3221تم التأشير فى تاريخ   06-04-2010   بــ  تعيين الستاذ / معتز احمد اسماعيل احمد جبر 

وكيل مفوضا

2 - محمد حسن ابراهيم حسن علي الغزالي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   82307 وتم ايداعه بتاريخ  

06-11-2014 برقم ايداع    7482تم التأشير فى تاريخ   06-11-2014   بــ  

3 - تامر فتحي عبدالعال الضوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   84911 وتم ايداعه بتاريخ  2016-01-17 

برقم ايداع    390تم التأشير فى تاريخ   17-01-2016   بــ  تم الغاء تعيين السيد / تامر فتحي عبدالعال الضوي 

وكيل مفوض ///

4 - محمد سعيد محمد محمد زيدان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   89379 وتم ايداعه بتاريخ  2017-12-03 

برقم ايداع    11463تم التأشير فى تاريخ   03-12-2017   بــ  

5 - اسلم حسين عبدا محمود رجب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   95626 وتم ايداعه بتاريخ  

09-03-2021 برقم ايداع    2312تم التأشير فى تاريخ   09-03-2021   بــ  تم تعيين السيد / اسلم حسين 

عبدا محمود رجب وكيل مفوضا ///

6 - مهاب ابراهيم قبارى مصطفى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   83186 وتم ايداعه بتاريخ  

02-08-2022 برقم ايداع    7001تم التأشير فى تاريخ   02-08-2022   بــ  

7 - عبد العال الدسوقى زكى محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   98156 وتم ايداعه بتاريخ  10-08-2022 برقم 

ايداع    7340تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

8 - محمد حسن خضر محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   52319 وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-29 

برقم ايداع    8682تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

9 - محمد حسن خضر محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   52319 وتم ايداعه بتاريخ  2006-10-15 

برقم ايداع    7164تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  تم تصحيح السم طبقا لبطاقة الرقم القومي 

ليصبح / محمد حسن خضر محمد

10 - مصطفى عبدالمعبود احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30442 وتم ايداعه بتاريخ  2000-09-02 

برقم ايداع    4698تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  تم تعديل السم طبقا لبطاقة الرقم القومي ليصبح 

/ مصطفي عبدالمعبود احمد مصطفي

11 - محمد جابر محمد عبد العال ابو الدهب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   40232 وتم ايداعه بتاريخ  

20-07-2003 برقم ايداع    3727تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  تم الغاء الوكيل المفوض

12 - محمد عطيه عبدالحليم حماده  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   11525 وتم ايداعه بتاريخ  

26-07-1995 برقم ايداع    2047تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  تم تصحيح السم طبقا للرقم 

القومي  الي / محمد عطيه عبدالحليم حماده ///

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عادل احمد محمد احمد وشريكه ممدوح محمد ابراهيم سليم   شركة سبق قيدها برقم    18482 قيدت فى 

12-10-1997 برقم ايداع   5350 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

17521 بتاريخ 1 /8 /2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مؤرخ في 3 / 7 / 2022 مصدق 

علي توقيعاته برقم 26796 لسنة 2022 توثيق المنتزة غير مسجل و غير مشهر عنه تم فسخ الشركه و تصفيتها 

نهائيا

2 - محمود رمضان ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    33200 قيدت فى 18-06-2001 برقم ايداع   

3052 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17520 بتاريخ 1 / 8/ 

2022 تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 25 / 5 / 2022 مصدق علي توقيعاته رقم 

1090 لسنة 2022 أ غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - شركة الدمرانى فاميلى للتوزيع والتجارة ) ورثة محمد عبدالعاطى الدمرانى   شركة سبق قيدها برقم    

30585 قيدت فى 16-09-2000 برقم ايداع   4963 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو رقم 17528 فى 2022/8/2 بموجب عقد فسخ محرر فى 2021/9/15 مصدق على توقيعاته 

برقم 1458 م لسنه 2022 محرم بك غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - تعدل السم التجارى للشركة إلى  عبدالرحيم حسن عبدالعواض وورثه حسن عبدالعواض وورثه محمد حسن 

عبدالعواض   شركة سبق قيدها برقم    5583 قيدت فى 29-07-1992 برقم ايداع   1200 وفى تاريخ  

04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17535 فى 2022/8/4 بموجب عقد فسخ محرر 

فى 2022/2/27 ملخصه مسجل برقم 758 لسنه 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

5 - يعدل السم التجاري ليصبح / محمد سعدالدين السيد شلبي الخياط و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    

89175 قيدت فى 31-10-2017 برقم ايداع   10417 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو برقم 17540 بتاريخ 7 / 8 / 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ و 

تصفية شركه توصيه بسيطه مؤرخ في30 /6/ 2022 وملخصه مسجل برقم 785في 3/8 /2022 محكمة 

السكندريه البتدائيه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها

6 - شركه فتحى اسماعيل احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    83021 قيدت فى 26-02-2015 برقم 

ايداع   1537 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17541 بتاريخ 9 / 

8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى 30 / 6 / 2015 ملخص مسجل برقم 

741 لسنه 2022 شركات اسكندرية تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

7 - حسن بدرى حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    92721 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع   4965 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17542 بتاريخ 9 / 8 / 2022 تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 20 / 7 / 2022 ملخص ومسجل برقم 762 لسنة 

2022 ومشهر عنها تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

8 - محمود رمضان سعد السيد شعبان وشريكه  عبد الرحمن عمرو ثروت السيد على الدمراوى لتجاره وبيع 

الموبليات   شركة سبق قيدها برقم    96319 قيدت فى 04-08-2021 برقم ايداع   6749 وفى تاريخ  

09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17545 بتاريخ 9 / 8 / 2022 تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا بموجب عقد محرر في 19 / 3 / 2022 ملخص مسجل برقم 771 لسنه 2022 و مشهر عنه تم 

فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - احمد على احمد على وشريكته صباح محمود محمد رزق   شركة سبق قيدها برقم    43160 قيدت فى 

05-06-2004 برقم ايداع   3093 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

17549 بتاريخ  10 / 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ في  26 / 6 / 

2022 ثابت التاريخ برقم 6090 في  6 / 8 / 2022 توثيق المنتزة غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا
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10 - وائل على احمد مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    85535 قيدت فى 14-04-2016 برقم ايداع   

3937 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17552 بتاريخ 10 / 8 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مصدق عليه برقم 1075 ج لسنه 2022 توثيق الرمل 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

11 - يسرى محمد عبدالرحيم احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    11927 قيدت فى 02-10-1995 برقم 

ايداع   2705 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17569 بتاريخ 16 

/ 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ الشركة محرر في 11 / 8 / 2022 مصدق على 

توقيعاته برقم920لسنة2022بمكتب تصديق سيدى جابر غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

12 - خميس محمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3206 قيدت فى 07-03-1991 برقم ايداع   

387 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17573 بتاريخ 17 / 8 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 7 / 8 /2022 ثابت التاريخ برقم 2482 

لسنة 2022غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

13 - تعدل السمه التجارية للشركة لتصبح  الشركة البريطانية للتنمية والستثمار B D I   شركة سبق قيدها برقم    

75220 قيدت فى 03-11-2011 برقم ايداع   7255 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو رقم 17572 فى 2022/8/17 بموجب عقد فسخ محرر فى 2017/11/28 ملخصه مسجل برقم 

6 لسنه 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

14 - نادى زكى لوقا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3473 قيدت فى 13-05-1991 برقم ايداع   723 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17579 بتاريخ 18 / 8 / 2022 تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر فى 2022 مصدق على توقيعاته برقم 28587 أ توثيق 

المنتزه غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

15 - مكتب اجيا ترافيل - هانى ميشيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24785 قيدت فى 1999-04-27 

برقم ايداع   2132 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بار محو برقم 17576 بتاريخ 

18 / 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 23 / 6 / 2014 ملخصه ومسجل 

برقم 810 لسنة 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

16 - نبيل عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15721 قيدت فى 04-01-1997 برقم ايداع   56 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ محرر فى 2022/8/17 مصدق على 

توقيعاته برقم 899 ر / 2022 غير مسجل وغير مشهرعنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - المجموعـة الدولية للتجارة والمقاولت ) عيد محروس محمد وشـــريكه (   شركة سبق قيدها برقم    

70982 قيدت فى 08-06-2010 برقم ايداع   5495 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو برقم 17588 بتاريخ 23 / 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ شركة 

توصية بسيطه محررفي 2022 مصدق على توقيعاته برقم 17597 لسنة 2022 بمحضر تصديق مكتب منتزه 

اول تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

18 - الشركة الدولية للتجارة وتصدير واستيراد الحاصلت الزراعية محمد ابراهيم عبد المنعم وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم    52246 قيدت فى 10-10-2006 برقم ايداع   7026 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو 

- شطب السجل شطب بامر محو برقم 17594 بتاريخ 24 / 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب 

عقد فسخ محرر في 13 / 8 / 2022 ملخص مسجل برقم 846 لسنة 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

19 - محمد امين بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    88887 قيدت فى 12-09-2017 برقم ايداع   

8763 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم17591فى 2022/8/24 

بموجب عقد فسخ محرر فى 2022/8/2 والمصدق على توقيعاته برقم 27910 أ لسنه 2022غير مسجل وغير 

مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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20 - تعدل السم التجارى ليصبح  هافانا جيو  حازم عبدالحى قنصوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

53339 قيدت فى 28-12-2006 برقم ايداع   9228 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو رقم 17603 بتاريخ 29 / 8 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر 

فى 31 / 12 / 2021 ملخص مسجل برقم 648 لسنه 2022 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

21 - شركه اسكندرية للخدمات الهندسيه و التجاريه  نبيل قشقوش و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    47266 

قيدت فى 02-08-2005 برقم ايداع   4710 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو برقم 17609 بتاريخ 30 / 8 / 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 1 / 

2022 ملخص مسجل برقم 725 لسنة 2021 و مشهر عنه تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا

22 - شركه اسكندرية للخدمات الهندسيه و التجاريه  نبيل قشقوش و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    47266 

قيدت فى 26-12-2011 برقم ايداع   8234 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء 

الفرع

23 - الحمد للنقل بالسيارات  علء مصطفى فياض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    54620 قيدت فى 

02-04-2007 برقم ايداع   2520 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محوبرقم 

17611تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد تعديل محرر في2018ثابت التاريخ برقم294لسنة2019

وبموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة محرر فى2021 ثابت التاريخ غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - تعدل السم التجارى الى / اسلم عبدالمنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     89860 قيدت فى 

18-02-2018 برقم ايداع    1722وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000.000

2 - تعدل السم التجارى  شركه البداع للخدمات التعليميه  على عبد النبى على شلتوت وشركاه ) مدرسة البداع 

الدولية ( شركة سبق قيدها برقم     90230 قيدت فى 05-04-2018 برقم ايداع    3638وفى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

3 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / هشام عمران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8023 قيدت فى 

15-11-1993 برقم ايداع    2087وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

4 - عاطف سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72633 قيدت فى 21-11-2010 برقم ايداع    10099وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

5 - يعدل السم التجاري للشركة الى  / جمعه عبدالعاطى كبكاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13478 قيدت 

فى 13-06-1996 برقم ايداع    1667وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

6 - يعدل السم التجاري للشركة الى / ابتسام عبده السيد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     29100 قيدت 

فى 29-04-2000 برقم ايداع    2245وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

7 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد عبد المنعم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84486 

قيدت فى 11-11-2015 برقم ايداع    8465وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000.000

8 - السيده خديجه للخدمات التعليميه - عزت محمد عبدالرحمن البشيهي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

87024 قيدت فى 18-12-2016 برقم ايداع    11173وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  48,000.000

9 - فادي احمد مهنا وشريكة شركة سبق قيدها برقم     19618 قيدت فى 14-01-1998 برقم ايداع    199وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000.000

10 - احمد محمد عبدالمطلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95612 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

2223وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

11 - شركه نواكو للمقاولت  لبيب فرج حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1276 قيدت فى 

10-03-1990 برقم ايداع    486وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

12 - تعديل اسم الشركة ليصبح / مراد شريف حموده وشركاه - مصانع حموده للبلستيك شركة سبق قيدها برقم     

1705 قيدت فى 02-06-1990 برقم ايداع    982وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

13 - يعدل السم التجاري للشركة / مؤمن عبدالرزاق السيد محمد السرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

94427 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    5226وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  150,000.000
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14 - ورثه المرحوم  عبده مجلع سيدهم  صالح عبده مجلع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8718 قيدت فى 

28-02-1994 برقم ايداع    468وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,300.000

15 - تعدل السم التجارى ليصبح  شركة ايكوم للتنظيم والتسويق  احمد محمد عبداللطيف الشال وشركاه شركة 

سبق قيدها برقم     29379 قيدت فى 22-05-2000 برقم ايداع    2740وفى تاريخ  23-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

16 - خالد شريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     70230 قيدت فى 20-04-2010 برقم ايداع    3744وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

17 - سعيد نصر محمد ادريس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     32180 قيدت فى 26-02-2001 برقم ايداع    

1148وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,900.000

18 - تعدل السم التجارى الى  اشرف عبدالحميد عبدالرؤوف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63985 قيدت 

فى 30-12-2008 برقم ايداع    11229وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

19 - تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5158 قيدت فى 

03-05-1992 برقم ايداع    686وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

20 - يعدل السم التجاري للشركه / سعيد لطفي البري و شريكته شركة سبق قيدها برقم     6102 قيدت فى 

04-11-1992 برقم ايداع    1861وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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العناوين

1 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 375 طريق الحريه مصطفي كامل

2 - البراوى للدويه والصيدليات  مى محمد عوض البراوى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     90827 قيدت 

فى 09-07-2018 برقم ايداع    6776وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عقار 688 بطريق الملك حفني _ العصافره بحري

3 - البراوى للدويه والصيدليات  مى محمد عوض البراوى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     90827 قيدت 

فى 09-07-2018 برقم ايداع    6776وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / رقم 1 بالعقار الكائن 6 تنظيم 5 شارع دينوقراط _ الزاريطه

4 - جميل ومهران  حلوانى بلك فورست شركة سبق قيدها برقم     13365 قيدت فى 30-05-1996 برقم 

ايداع    1490وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن / 

محل 117 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر بحرى

5 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / هشام عمران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8023 قيدت فى 

15-11-1993 برقم ايداع    2087وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 37 شارع خليل الخياط _ سيدى جابر الدور الثانى شقة رقم 5 حجرة مقابلة للمدخل

6 - تعديل السم التجارى الى  محمود محسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     90101 قيدت فى 

20-03-2018 برقم ايداع    2986وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان / 6 شارع الشجاعه _ احمد شكري حاليا

7 - يعدل السم التجاري للشركة الى  / جمعه عبدالعاطى كبكاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13478 

قيدت فى 13-06-1996 برقم ايداع    1667وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تم افتتاح الفرع الكائن في / محل رقم 30 بالدور الرضى بطيبه جراند مول

8 - مصطفى محمود ابراهيم عبدالمنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94243 قيدت فى 2020-07-16 

برقم ايداع    4312وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع 

الكائن بالعنوان / شارع مصانع عزه متفرع من شارع زكي رجب _ ابراج ال شاكر عمارة ) أ ( محل رقم ) 4 ( 

سموحة

9 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م شركة 

سبق قيدها برقم     5233 قيدت فى 17-05-1992 برقم ايداع    778وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى / 90 شارع عمر لطفى البراهيميه

10 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م شركة 

سبق قيدها برقم     5233 قيدت فى 17-05-1992 برقم ايداع    778وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع ميامي الكائن فى / تقاطع شارع خالد ببن الوليد مع طريق الجيش

11 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م شركة 

سبق قيدها برقم     5233 قيدت فى 17-05-1992 برقم ايداع    778وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع ميامي الكائن فى / 2 يسار مدخل العقار رقم 663 طريق الجيش

12 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م شركة 

سبق قيدها برقم     5233 قيدت فى 17-05-1992 برقم ايداع    778وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى / محطه الرمل الكائن فى 3 ميدان  سعد زغلول
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13 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م شركة 

سبق قيدها برقم     5233 قيدت فى 17-05-1992 برقم ايداع    778وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / مساحة كشك غير ثابت بالدور الرضى _ 

بمشروع جليم باى ))) وتعيين السيد / وليد فوزي شحاته ويحمل رقم قومي 2870310208277 مديرا للفرع 

))))

14 - نادر زين العابدين حلمى ومحمد عماد زكى وشر يكهما شركة سبق قيدها برقم     97123 قيدت فى 

29-12-2021 برقم ايداع    11607وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل مركز عام الشركة ليصبح / شارع عمر المختار متفرع من شارع النصر متفرع من شارع وهران 

العصافرة بحرى

15 - جمال جابر على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98186 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    7658

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 218 شارع 

طيبه _ كليوباترا حمامات _ محل و نشاطه تحضير و تجهيز الماكولت و المشروبات

16 - يسرا علء عبدالفتاح سرور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     81406 قيدت فى 25-05-2014 برقم 

ايداع    3619وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى / 

الوحدة رقم B 102  بالدور البدروم بالمركز التجارى ديزينيا مول الكائن بامتداد شارع قناة السويس بجوار 

مستشفى الشرطة

17 - يسرا علء عبدالفتاح سرور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     81406 قيدت فى 25-05-2014 برقم 

ايداع    3619وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع كائن فى / 

الوحدة G 100  الكائنه بالطابق الول من مركز مول مصر الكائن بطريق الواحات مقابل مدينه النتاج العلمي 

بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 اكتوبر

18 - تعدل السم الشركة الى / نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ش م م خاضعه لحكام القانون 159 

لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     71067 قيدت فى 14-06-2010 برقم ايداع    5688وفى تاريخ  

29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني 

فى / المبنى E  ستريب مول - سوديك - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد -

19 - شركة قاسم نور الدين قاسم نور الدين احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     88115 قيدت فى 

29-05-2017 برقم ايداع    5228وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان الفرع الى / العقار رقم 406 شارع جمال عبدالناصر امام فرع اورانج الدور الثاني شقة 202 

المندرة بحرى

20 - تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5158 قيدت فى 

03-05-1992 برقم ايداع    686وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم 

تعديل عنوان الشركة الى / 11 شارع محمود جمعة من جمال عبد الناصر _ برج نايل _ الدور الثانى _ 

العصافرة بحرى
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النشاط

1 - طارق نبيه ابراهيم الدسوقى على حبيشه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     96795 قيدت فى 2021-10-31 

برقم ايداع    9631 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى / عموم التصدير 

وبالخص زيوت الطعام المستخدمة _ شراء وبيع زيوت الطعام المستخدمة للغير

2 - محمود احمد فتحى مكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     76082 قيدت فى 26-02-2012 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركة الى / 1 - مقاولت عامة 

2 - تجارة مواد البناء والحديد والسمنت 3 - النقل لخدمة النشاط 4 - التوكيلت التجارية والملحية

3 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه/ تحصيل الديون 

الفواتير والستعلم الميداني لصالح البنوك والشركات بالسناد او الوكاله

4 - جرجس خليل ايوب وشريكه مينا جرجس خليل ايوب شركة سبق قيدها برقم     88420 قيدت فى 

19-07-2017 برقم ايداع    6772 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / نقل 

و جمع المخلفات السائله و الصلبه و التخلص المن منها و عقود الصيانه السنويه و عقود النظافه لشركات البترول 

و المستشفيات و الشركات الخري الملزمه بالخصم و الضافه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه .

5 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / هشام عمران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8023 قيدت فى 

15-11-1993 برقم ايداع    2087 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى 

/ التوريدات الميكانيكية والتوكيلت التجارية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته

6 - يعدل السم التجاري للشركة الى  / جمعه عبدالعاطى كبكاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13478 قيدت 

فى 13-06-1996 برقم ايداع    1667 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى 

/ توريدات هندسيه وتركيباتها ومقاولت عموميه وعموم الستيراد

7 - بيت الهنا العقاريه - اسماء الشرقاوى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     85656 قيدت فى 2016-05-03 

برقم ايداع    4437 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى / عموم المقاولت

8 - تعدل اسم الشركة الى  الـمـركـز الـدولى للـدراسـات I C E شركة سبق قيدها برقم     5082 قيدت فى 

14-04-1992 برقم ايداع    592 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض 

  Soft ware الشركة ليصبح / تعليم لغات الحاسب اللى وعمل برامج التدريب عليها واعمال السوفت وير

للشركة وللغير ///  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية

9 - فادي احمد مهنا وشريكة شركة سبق قيدها برقم     19618 قيدت فى 14-01-1998 برقم ايداع    199 

وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى / التوريدات العامة واتيلية فساتين 

زفاف وسهرة فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته و الملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة

10 - شركه نواكو للمقاولت  لبيب فرج حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1276 قيدت فى 

10-03-1990 برقم ايداع    486 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / عموم 

الستيراد

11 - جوزيف صبرى ومينا صدقى شركة سبق قيدها برقم     93525 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع    

10227 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الملبس ومستحضرات ادوات 

التجميل
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12 - ورثه المرحوم  عبده مجلع سيدهم  صالح عبده مجلع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8718 قيدت فى 

28-02-1994 برقم ايداع    468 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى / 

مخبز نصف الى بلدى مطور

13 - اشرف مصطفي عبد الرحيم محمود الشافعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46682 قيدت فى 

07-06-2005 برقم ايداع    3496 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط ليصبح 

التصدير فقط

14 - خالد شريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     70230 قيدت فى 20-04-2010 برقم ايداع    3744 وفى 

تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه / عموم التصدير و التوكيلت التجاريه

15 - احمد محمد السيد محمد طنطاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84366 قيدت فى 20-10-2015 برقم 

ايداع    7892 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركة الى / دورات 

تدريبية لتنمية المهارات المالية والدارية والبشرية وتأجير القاعات فيما عدا المن والحراسة والنترنت وتوريد 

العمالة بعد الحصول على التراخيص اللزمة

16 - خالد احمد مرعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46362 قيدت فى 10-05-2005 برقم ايداع    

2775 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشاط / دعايه و اعلن فيماعدا اصدار 

الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت

17 - سعيد نصر محمد ادريس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     32180 قيدت فى 26-02-2001 برقم ايداع    

1148 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط ليصبح / التسويق العقارى و 

المقاولت العمومية

18 - تعدل السم الشركة الى / نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ش م م خاضعه لحكام القانون 159 

لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     71067 قيدت فى 14-06-2010 برقم ايداع    5688 وفى تاريخ  

29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السيارات 

والدراجات البخارية وقطع غيارها  - بيع وتجارة وتوزيع السيارات وقطع الغيار ومستلزماتها  - الستيراد فيماعدا 

المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين ولينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - التصدير - اقامه وتشغيل 

مراكز خدمة وصيانة السيارات - اقامه وتشغيل وادارة محطات خدمة لتموين السيارات - اقامه وتشغيل وادارة 

الميني ماركت - تجارة وتوزيع الدراجات البخارية والموتوسيكلت والكماليات بجميع انواعها - اقامه وتشغيل 

وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت 

والتيك اواى والوجبات الجاهزة - تقديم خدمات الكاترينج وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

19 - تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5158 قيدت فى 

03-05-1992 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم الغاء نشاط /  

الستيراد /// وتعديل نشاط الشركة ليصبح / تقديم كافة خدمات الكمبيوتر ) برامج وصيانة ( وتوريد اجهزة 

الكمبيوتر وبيعها فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العمالة والمن والحراسة 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

20 - المركز العالمي للصناعة والستيراد والتصدير - طاهر ابراهيم وهبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

56498 قيدت فى 19-07-2007 برقم ايداع    5685 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط التصنيع لدى الغير لنشاط الشركة
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الكيان القانونى

1 - يعدل السم التجاري للشركة الى / ابتسام عبده السيد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     29100 قيدت 

فى 29-04-2000 برقم ايداع    2245 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد عبد المنعم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84486 

قيدت فى 11-11-2015 برقم ايداع    8465 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

3 - تعدل السم الشركة الى / نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ش م م خاضعه لحكام القانون 159 

لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     71067 قيدت فى 14-06-2010 برقم ايداع    5688 وفى تاريخ  

29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

4 - تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5158 قيدت فى 

03-05-1992 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - يعدل السم التجاري للشركه / سعيد لطفي البري و شريكته شركة سبق قيدها برقم     6102 قيدت فى 

04-11-1992 برقم ايداع    1861 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30585   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-09-2000 برقم ايداع    4963 الى   شركة الدمرانى فاميلى للتوزيع والتجارة ) ورثة محمد 

عبدالعاطى الدمرانى

2 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89860   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2018 برقم ايداع    1722 الى   تعدل السم التجارى الى / اسلم عبدالمنعم وشريكه

3 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8023   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-11-1993 برقم ايداع    2087 الى   تم تعديل السم التجارى للشركة الى / هشام عمران 

وشريكه

4 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13478   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-06-1996 برقم ايداع    1667 الى   يعدل السم التجاري للشركة الى  / جمعه عبدالعاطى 

كبكاب وشريكه

5 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81496   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-06-2014 برقم ايداع    3969 الى   شركة الحمد لتجارة اللبان - ايمن احمد محمد احمد 

عبدالحليم وشريكه

6 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29100   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-04-2000 برقم ايداع    2245 الى   يعدل السم التجاري للشركة الى / ابتسام عبده السيد 

محمد وشريكها

7 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84486   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-2015 برقم ايداع    8465 الى   تم تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد عبد المنعم 

محمد وشركاه

8 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1705   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-06-1990 برقم ايداع    982 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / مراد شريف حموده وشركاه - 

مصانع حموده للبلستيك

9 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94427   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2020 برقم ايداع    5226 الى   يعدل السم التجاري للشركة / مؤمن عبدالرزاق السيد 

محمد السرج وشركاه

10 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92766   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2019 برقم ايداع    5266 الى   تعدل السم التجارى للشركة الى / شركه الناغى 

للنشاءات والمقاولت العمومية المتكاملة وعموم الستيراد والتصدير ) محمد رمضان ابراهيم حسن الناغي 

وشريكته (

11 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71067   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-06-2010 برقم ايداع    5688 الى   تعدل السم الشركة الى / نور الدين الشريف للتوزيع 

وتجارة السيارات ش م م خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981

12 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5158   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-05-1992 برقم ايداع    686 الى   تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود 

وشريكه
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13 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6102   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-1992 برقم ايداع    1861 الى   يعدل السم التجاري للشركه / سعيد لطفي البري و 

شريكته

14 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24875   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-05-1999 برقم ايداع    2270 الى   تعدل السم التجارى الى / شركه المجد للستيراد 

والتصدير - طارق محمد احمد بدر وشريكه
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الشخاص

1 - عادل لبيب فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1276   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-1990 برقم ايداع   

486 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1990  بــ :  تم رفع عدد اثنان شريكان موصيين من الشركه للوفاه ////  تعدل 

حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين الشريك المتضامن  / لبيب فرج حبيب والشريك المتضامن / عادل 

لبيب فرج مجتمعين او منفردين و للشركاء المتضامنين  حق المثول امام الشهر العقارى وعمل التوكيلت بجميع 

انشطة الشركة سواء للمحامين او للغير  والتعامل مع البنوك باسم الشركة واليداع والقبض وابرام العقود والرهن 

والقروض و بيع اصول الشركه و منقولتها للغير و لهما مجتمعيين او منفردين حق شراء و بيع السيارات باسم 

الشركه من الغير و للغير مجتمعين او منفردين و لي منهم التوقيع علي هذه العقود امام مصلحة الشهر العقاري و 

التصديق عليها باسم الشركه /////////

2 - نادى زكى لوقا عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3473   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-13 

برقم ايداع   723 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1991  بــ :  تم تخارج السيدة / تهانى لويس سعد سعيد من 

الشركة

3 - صالح  عبده  مجلع   سيدهم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8718   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1994 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 28-02-1994  بــ :  ,,, رفع اسم شريكه موصيه 

مذكورة بالعقد للوفاه

4 - محمود ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1995 برقم ايداع   1924 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1995  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 23 / 2 / 2022 المعتمده من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 10 / 4 / 2022  تم 

تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركه و عددهم 2 و بياناتهم كالتي : 1 _ احمد ماهر ابراهيم عبدالمجيد ) عضو 

مجلس ادارة تنفيذي ( مواليد 27 / 4 / 1984        2 _ حسين موسي سليمان علي الجمده ) عضو مجلس اداره 

مستقل وغير تنفيذي ( مواليد 6 / 4 / 1980

5 - جميل محمد طلبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13365   وتم ايداعه بتاريخ    30-05-1996 برقم 

ايداع   1490 تم التأشير فى تاريخ 30-05-1996  بــ :  //// يضاف لصلحيات الدارة والتوقيع للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين لحق البيع اوالشراء لجميع انواع السيارات والعقارات

6 - محمد سلمه محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25362   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   3085 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1999  بــ :  /// تم استبعاد المدير المعين غير 

الشريك السيد / سلمة محمد ابراهيم من الشركة وذلك بسبب وفاته مع الغاء حق الدارة والتوقيع الخاص به وبقاء 

حق الدارة والتوقيع كما هى
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7 - نجدى محمد نجيب محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63985   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2008 برقم ايداع   11229 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  تم انضمام السيد / نجدى محمد 

نجيب محمد احمد الى الشركة كشريك متضامن ///////// تم تحويل صفة الشريكة المتضامنه السيده / منى محمد 

تيسير الى شريكه موصيه بالشركه ///////// يعدل حق الدارة والتوقيع عن الشركة ليكون للكيميائي / نجدى محمد 

نجيب محمد احمد حق الدارة والتوقيع والمسئولية القانونية منفردا لكافة الشئون الفنيه للشركة والتوقيع على عقود 

التصنيع مع مصانع وشركات الدوية والمسئولية الفنية دون المالية عن توريد الخامات اللزمة لمستحضرات 

الشركة ومتابعة التصنيع لدى مصانع  الدوية والرقابه على جودة وصلحية الخامات والمستحضرات تامة الصنع 

واستلم المستحضرات من مصانع الدوية والتعاقد مع شركات التوزيع وتسليم المنتجات تامة الصنع لها ومتابعة 

المستحضرات تحت التصريف لدى شركات التوزيع والمسؤلية عن كافة النواحى الفنية من توريد الخامات حتى 

تسليم المنتجات لشركات التوزيع وتمثيل الشركة لدى هيئة الدواء المصريه واداراتها  المختلفة ماعدا استلم 

إخطارات تسجيل المستحضرات الخاصة بالشركة والمسؤلية عن تطبيق القوانين والقرارات واللوائح الخاصة 

بتصنيع وتوزيع مستحضرات الشركة . ويكون حق الدارة والتوقيع لكافة الختصاصات الخرى وأهمها المور 

المالية والدارية الخاصة بالشركة للشريك المتضامن الدكتور / اشرف عبدالحميد عبدالرؤف والتعامل مع البنوك 

والتوقيع على الشيكات وتعيين الموظفين وتحديد وصرف الجور الخاصة بهم وانهاء خدمتهم بيع او شراء 

الصول الخاصة بالشركة وبيع مستحضرات الشركة والرهن والقتراض وتمثيل الشركة امام القضاء وامام الغير 

وذلك دون الرجوع للشركاء الخرين

8 - احمد ناجى احمد محمد صابر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33687   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2001 برقم ايداع   3907 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  

9 - نجوى احمد محمد صابر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33687   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2001 برقم ايداع   3907 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  

10 - ناديه يوسف موسى حداد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33687   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2001 برقم ايداع   3907 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  تم رفع الشريك المتضامن السيد 

/ اكمل احمد محمد صابر لوفاته /////// تم انضمام كل من الشركاء المتضامنين بالشركة وهم / السيد / احمد ناجي 

احمد محمد صابر والسيده / ناديه يوسف موسى حداد والسيده / نجوى احمد محمد صابر والسيده / سحر احمد 

محمد صابر ////////// يضاف الى بند الدارة والتوقيع للشركة ليصبح / ) في حالة غياب الشريكين / محمد امين 

أبو العينين ومحمد سعيد خاطر أحدهم أو كلهما يحل محلهما الشريكين / مؤمن محمد أمين أبو العينين والشريكه / 

ايمان محمد أمين أبو العنين مجتمعين أو منفردين ولهما كافة الصلحيات المخوله للشريكين الصلين بالشركة (

11 - سحر احمد محمد صابر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33687   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2001 برقم ايداع   3907 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  

12 - كمال بن حسين اسماعيل بن محمد شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59179   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-02-2008 برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة خبراء المعرفة للستشارات والتطويرالمنعقد فى 31 / 3 / 2022 والمعتمد 

من الهيئة العامة للستثمار تم التى : اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بنفس الصلحيات المذكورة بالسجل 

التجارى ومدته ثلث سنوات من تاريخ الجتماع

13 - شريف سامى خليل شحاته شريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76082   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2012 برقم ايداع   1559 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2012  بــ :  تم تخارج الشريك المتضامن 

السيد / محمد منير على عبد الجواد //// تم انضمام شريك متضامن السيد / شريف سامى خليل شحاته

14 - مهاب احمد حسن حافظ جزارين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11001   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-1995 برقم ايداع   1195 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2014  بــ :  ,,, بموجب محضر اجتماع 

الجمعيه العامه لشركة فارما اوفرسيز والمنعقد يوم الحد 2022/5/8 والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحرة تم التعديل التى : تجديد مده مجلس الدارة لمده اخرى مع الحتفاظ بالصلحيات المقررة 

لعضاء مجلس الدارة دون تعديل

15 - ايفان  صفوت وديع عازر حنا شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1992 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  لوران بدل من الستاذة / مريم 

عادل عبدالملك //////
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16 - ايمن فلتس سعيد فلتس  مدير عام   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-1992 برقم 

ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها ويباشر اعماله 

واختصاصاته ويكون له حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية فى كل 

مايخص التعامل باسم الشركة وتحقيقا لغراضها وعلى الخص التوقيع والمسئولية امام وزارة الصحة ووزارة 

التموين وهيئة سلمة الغذاء وادارة الجودة والحياء والمحليات وكافة الجهات ذات الصلة بنشاط الشركة وتعيين 

وعزل مستخدمي ومشرفي افرع الشركة المتواجدة بمحافظات جمهورية مصر العربية وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم 

واجورهم ويكون مسئول عنهم مسئولية كاملة ادارايا وجنائيا ومدنيا ////////

17 - اشرف لبيب فايق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-1992 برقم ايداع   

778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  جرين بلزا بدل من السيد / مينا شفيق /////////

18 - عماد  ماهر  ميشيل  فرج ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    1992-05-17 

برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  سيتي سنتر بدل من السيد/ مينا فخرى /////

19 - جورج وديع غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1992 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  //////////// تجديد عضوية السادة 

مجلس الدارة ثلث سنوات قادمة تبدا من تاريخ انتهاء المدة السابقة فى 2020/5/17 على ان تظل صلحيات 

السادة مجلس الدارة كما هى واردة بالسجل التجارى //////

20 - هانى حسن محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5233   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-1992 برقم ايداع   

778 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  سان ستيفانو بدل من السيد/ محمود مطيع /////////

21 - احمد محمد عبداللطيف الشال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29379   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   2740 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2016  بــ :  تم رفع اسم الشريك الموصى 

المذكور بالعقد للوفاه

22 - محمد ابراهيم شديد البرل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    85656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   4437 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  انضم الى الشركة كشريك 

متضامن ////// تخارج الشريك المتضامن / عبدالرحمن مصطفى على احمد الشرقاوى من الشركة ///// تعدل حق 

الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين / اسماء مصطفى على احمد الشرقاوى و محمد ابراهيم شديد البرل منفردين 

او مجتمعين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها //////

23 - وائل عادل محمد عبد الرحمن البشيهى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87024   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   11173 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  

24 - وليد عادل محمد عبد الرحمن البشيهى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87024   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   11173 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  

25 - ولء عادل محمد البشيهى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87024   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   11173 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  /// تم تخارج الشريك 

المتضامن السيد / عادل محمد عبد الرحمن البشيهى للوفاه وانضمام الورثة الثلثة كشركاء متضامنين فى الشركة 

: السيد/ وائل عادل محمد عبد الرحمن البشيهى والسيد / وليد عادل محمد عبد الرحمن البشيهى والسيدة / ولء 

عادل محمد البشيهى

26 - محمود محمد عبدالسلم احمد المصرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90021   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   2609 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  تم تعديل صفة الشريك السيد / 

محمود محمد عبد السلم احمد المصرى من شريك متضامن الى شريك موصى
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27 - هبة سمير احمد محمد عفيفى  مدير معين   المقيد برقم قيد    71542   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2010 برقم ايداع   86801 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  اتفق الشركاء على ان يكون 

حق الدارة والتوقيع موكولة للطرف الول الشريك المتضامن السيد / وائل احمد رفقى السيد الحفناوى ولمديرة 

الشركة الستاذة / هبة سمير احمد محمد عفيفى ليكون لهم الحق مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة فى 

علقتها مع الغير ولغرضها ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة امام كافة المصالح والهيئات 

والجهات الحكومية والغير حكومية ومصلحة الضرائب ومأموريتها ومصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات 

والواردات والتعامل امام كافة الموانئ والمطارات والخطوط الملحية والجوية وشركات الشحن والتفريغ 

والتخليص الجمركى والحجر الزراعى والبيطرى والصحى وسلمة الغذاء ومكاتب العمل والتامينات الجتماعية 

ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل امام البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات البنكية وسحب 

وايداع واستخراج دفاتر الشيكات والتوقيع عليها ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى استصدار خطابات الضمان 

والعتمادات المستندية وكذا التوقيع على كافة العقود والتعاقدات وللشريك الول الستاذ / وائل احمد رفقى السيد 

الحفناوى منفردا الحق فى تمثيل الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى والتوقيع 

على عقود اليجار واثبات التاريخ امام الشهر العقارى على عقود اليجار كما له الحق منفردا فى شراء وبيع 

اصول الشركة والرهن والقتراض كما لهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كل فى 

حدود اختصاصه

28 - مهاب احمد حسن حافظ جزارين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11001   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-1995 برقم ايداع   1195 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  ,,, بموجب محضر اجتماع 

الجمعيه العامه لشركة فارما اوفرسيز والمنعقد يوم الحد 2022/5/8 والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحرة تم التعديل التى : تجديد مده مجلس الدارة لمده اخرى مع الحتفاظ بالصلحيات المقررة 

لعضاء مجلس الدارة دون تعديل

29 -  احمد محمد عبدالمطلب حسن القط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95612   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   2223 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح على النحو التالى يكون للسيد / احمد محمد عبد المطلب حسن القط مدير وشريك متضامن ) منفردا ( حق 

الدارة والتوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمية وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والفراد وكافة البنوك 

وكذلك حق تمثيل الشركة امام السجل التجارى ومصلحة الشهر العقارى واثبات التاريخ على عقود اليجار 

والبراء والتصالح والتصديق على العقود ومصلحة الضرائب والجمارك وغيرها من الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك حق انشاء فروع ومقرات للشركة وكذلك حق الرهن وحق 

القتراض وكفالة الغير واصدار الشيكات للغير وتحصيلها والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية واى نوع من 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية والسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على 

الشيكات وكذلك حق تمثيل الشركة والتوقيع على عقود شراء وبيع المنقولت والسيارات وحق التوقيع على عقود 

الشراء بأسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

30 - على عبدالنبى على على شلتوت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90230   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2018 برقم ايداع   3638 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  

41 - محمد عبدالمنعم محمد محمود احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84486   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2015 برقم ايداع   8465 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  /// تم رفع اسم الشريك / عبد 

المنعم محمد محمود للوفاه /// تم انضمام شركاء موصيين مذكورين بالعقد //// تم تعديل صفة الشريك المتضامن 

السيد / خالد عبد المنعم محمد محمود الى شريك موصى  //// تم تعديل حق الدارة والتوقيع الى / تعدل حق 

الدارة والتوقيع فأصبح لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين

50 - سعيد لطفى محمد البرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6102   وتم ايداعه بتاريخ    1992-11-04 

برقم ايداع   1861 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  تم رفع اسم الشريك المتضامن / محمد لطفي 

محمد البري من الشركه لوفاته //// تم انضمام شريكه موصيه مذكوره بالعقد /// تم تعديل حق الداره و التوقيع 

للشريك المتضامن / سعيد لطفي محمد علي البري منفردا مخول في ذلك كافة السلطات المحققه لغراضها و تمثيل 

الشركه امام كافة الجهات الحكوميه
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31 - رول على عبد النبى على شلتوت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90230   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2018 برقم ايداع   3638 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  ///// تم تخارج السيد / عبد النبى 

على على  شلتوت من الشركة  //// وتخارج ثلثة شركاء موصين مذكورين بالعقد ///// وانضمام الستاذة /  رول 

على عبد النبى على شلتوت ) شريك متضامن ( فى الشركة  /// وانضمام ثلثة شركاء موصيين مذكورين بالعقد 

/// تم تعديل حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين ويختص الشريك المتضامن السيد / على عبد النبى على 

على شلتوت ) منفردا ( بكونه الممثل القانونى عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة 

ووزارة التربية والتعليم والمصالح التابعة لها وله فى سبيل ذلك حق القتراض والرهن من جميع البنوك وله حق 

بيع السيارات والراضى والمحلت والصول الثابتة المنقولة بأسم الشركة امام مصلحة الشهر العقارى وامام 

المرور ) منفردا ( _ ويكون لكل من السيد / على عبد النبى على على شلتوت _ والستاذة / رول على عبد النبى 

على شلتوت ) مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات من جميع البنوك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمحلت والسيارات والراضى امام مصلحة الشهر العقارى والمرور 

واثبات التاريخ على عقود اليجار والتوثيق وشهادات الخبرة امام مصلحة الشهر العقارى ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

32 - طارق نبيه ابراهيم الدسوقى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96795   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   9631 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  /////// تم تخارج السيد /  عصام 

محمد السيد سليمان محمد من الشركه /// تم انضمام شريك موصى مذكور بالعقد //// تم تعديل حق الدارة و 

التوقيع ليصبح للشريكين المتضامنين الول والثانى السيد / طارق نبيه ابراهيم الدسوقى والسيد / هشام طارق نبيه 

ابراهيم مجتمعين او منفردين على العقود والمناقصات امام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع 

العمال وكذلك الشهر العقارى والحياء وشركة الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى وجميع وحدات الحكم 

المحلى وهيئة الر قابة على الصادرات والواردات والتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء ولهم حق توكيل الغير 

فى بعض او كل ما سبق ماعدا البنوك

33 - هشام طارق نبيه  ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96795   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   9631 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  انضم الى الشركة كشريك 

متضامن ////

34 - فاطمه السيد احمد عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30585   وتم ايداعه بتاريخ    2000-09-16 

برقم ايداع   4963 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

35 - اسلم  محمد  عبدالمنعم  ابراهيم حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89860   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   1722 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  انضم الى الشركة كشريك 

متضامن ///// انضمام شريك موصى مذكور بالعقد /////

36 - ايمن محمد احمد عوض غندر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89860   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   1722 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  من الشركة //// تخارج شريك 

موصى مذكور بالعقد /////// تعدل حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن / اسلم محمد عبدالمنعم ابراهيم وكذا له 

الحق والسلطة والصلحية لتحقيق غرض الشركة وكذا التعامل امام البنوك والسحب واليداع والرهن والتعامل 

امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقتراض من البنوك /////

37 - هشام محمد عمران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8023   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-1993 برقم 

ايداع   2087 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  //// تم تخارج شريكة موصية مذكورة بالعقد
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38 - على عبدالعاطى كبكاب عبدالحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13478   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1996 برقم ايداع   1667 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تم تحويل صفة الشريك الموصى 

السيد / محمد عبدالعاطى كبكاب عبدالحميد كشريك متضامن بالشركة اعتبارا من 11 / 3 / 2022 //////// تم 

انضمام الشريك / على عبدالعاطى كبكاب عبدالحميد الى الشركة كشريك متضامن اعتبارا من 11 / 3 / 2022 

//////// يعدل حق الدارة والتوقيع / يكون للطرف الول - السيد / جمعه عبدالعاطى كبكاب عبد الحميد منفردا وله 

حق تمثيل الشركة والتعاقد باسمها لدى جميع الجهات الحكوميه والرسميه وكذلك له حق القتراض والرهن من 

جميع البنوك وله حق توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر بدون مقابل

39 - محمد عبدالعاطى عبدالحميد كبكاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13478   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1996 برقم ايداع   1667 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

40 - ابتسام عبده السيد محمد عبدالسلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29100   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2000 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع / 

ليكون للشريكة المتضامنه السيده / ابتسام عبده السيد محمد عبدالسلم ولها حق القتراض والرهن والبيع والشراء 

والتعامل مع البنوك والمناقصات والمزايدات والتوقيع على الشيكات فيما يخص أغراض الشركة وادارتها وصرف 

واستلم مستحقات الشركة ولها أن توكل غيرها في كل ذلك او بعضه

42 - يوسف شريف محمد عبد الرحمن حموده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1705   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-1990 برقم ايداع   982 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تم رفع اسم الشريك المتضامن 

السيد / شريف محمد عبدالرحمن حموده من الشركة لوفاته و تخارج الشريك المتضامن  السيد / نبيل محمد 

عبدالرحمن حموده وتم انضمام السيد / مراد شريف محمد عبدالرحمن حموده شريك متضامن والسيد / يوسف 

شريف محمد عبدالرحمن حموده شريك متضامن وانضمام وخروج شركاء موصيين مذكورين بالعقد //// تعديل 

حق الدارة والتوقيع لتصبح للشريكين المتضامنين السيد / مراد شريف محمد عبدالرحمن حموده والسيد / يوسف 

شريف محمد عبدالرحمن حموده ) مجتمعين او منفردين ( ولهما في ذلك اوسع السلطات في تمثيل الشركة امام 

الغير وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الشركات اي ان كان نوعها قطاع عام او خاص في ابرام 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت باسم الشركة وكذلك 

شراء و بيع اصول الشركة وشراء وبيع السيارات والتعامل مع كافة ادارات المرور وكذلك التوقيع علي العقود 

والتصرفات الناقلة للملكية في اصول الشركة والتوقيع نيابه علي عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها بضمان 

اصول الشركة والتوقيع عليها واتخاذ الجراءات القانونية اللزمة لذلك وكذلك التعامل مع البنوك من السحب 

واليداع وفتح الحسابات وصرف قيمة القروض من البنوك المختلفة وكذلك التعامل مع مصلحة الشهر العقاري 

والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة 

الجمارك والوحدات المحلية والمحافظات والحياء والمرافق وكذلك الحق في التوقيع علي استمارات التأمينات أمام 

الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وجميع مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية لفتح المنشأت والتوقيع علي 

الستمارات وانهاء كافة الجراءات المتعلقة بالمنشأة او العاملين كما لهما الحق في تفويض او توكيل الغير في كل 

او بعض ماذكر

43 - محمد حسين سلمه سراج الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    94427   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   5226 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تم انضمام الشريك المتضامن 

السيد / محمد حسين سلمة سراج الدين ///////ويعدل حق الدارة والتوقيع / ليصبح للشركاء الثلثة حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة  مجتمعين او منفردين
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44 - نورالدين محمد نورالدين الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    71067   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2010 برقم ايداع   5688 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  ////// يتولي 

ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 3 اعضاء على القل ومن 9 اعضاء على الكثر تعينهم الجمعية العامة 

واستثناء من طريقة التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من اعضاء ///// يعين اعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات ويبقى مجلس الدارة المعين وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة قائما باعماله لمدة 5 

سنوات وليخل ذلك بحق الشخص العتباري فى استبدال من يمثله فى المجلس على  النحو المبين بالمادتين 237 

, 238 من اللئحة التنفيذية لقانون الشركات ///// يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ولرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد  مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس 

الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ///////

45 - ناجيه باسم محمد فاضل سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71067   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2010 برقم ايداع   5688 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

46 - محمد نورالدين محمد الشريف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    71067   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2010 برقم ايداع   5688 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

47 - باسم محمد فاضل عثمان سلطان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    71067   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2010 برقم ايداع   5688 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

48 - طارق  مدكور  حسن محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    71067   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2010 برقم ايداع   5688 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

49 - ايهاب احمد محمود مسعود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5158   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-1992 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  /// تم تخارج الشريكة المتضامنه 

السيدة / سهير سعد على الشافعى  وانضمام شريك موصى مذكور بالعقد
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تجديد افراد

1 - ناديه عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35310   قيدت فى   27-01-2002 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-26

2 - ابو بكر فتحي ابراهيم مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36691   قيدت فى   25-06-2002 برقم ايداع    

3128 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

3 - مصطفى سلمه محمد الصبحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47538   قيدت فى   28-08-2005 برقم 

ايداع    5266 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

4 - مصطفى عبدا عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54322   قيدت فى   13-03-2007 برقم 

ايداع    1970 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

5 - محمد طه محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54714   قيدت فى   08-04-2007 برقم ايداع    

2689 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

6 - عادل متى سليمان متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55156   قيدت فى   02-05-2007 برقم ايداع    

3349 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

7 - محمد اسماعيل عبدالمقصود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55187   قيدت فى   03-05-2007 برقم 

ايداع    3413 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

8 - محمد اسماعيل عبدالمقصود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55187   قيدت فى   03-05-2007 برقم 

ايداع    3414 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

9 - حسن محمد منيس حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56869   قيدت فى   23-08-2007 برقم 

ايداع    6958 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

10 - عادل متى سليمان متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68789   قيدت فى   11-01-2010 برقم ايداع    

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

11 - دعاء فوزى جمعه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70114   قيدت فى   13-04-2010 برقم ايداع    

3477 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

12 - عنايات بدير السعيد الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71380   قيدت فى   04-07-2010 برقم ايداع    

6374 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

13 - تعدل السم التجارى إلى  ابوطاحون - فسخانى على كيفك  اشرف محمود محمد ابوطاحون  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   71663   قيدت فى   26-07-2010 برقم ايداع    7115 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

14 - اشرف محمود محمد ابوطاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71663   قيدت فى   06-12-2011 برقم 

ايداع    7706 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

15 - ماجد نصر على عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73115   قيدت فى   18-01-2011 برقم ايداع    

474 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

16 - رانيا كمال هاشم تمام عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87927   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    4293 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

17 - وائل نادر على حسن الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88606   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    7147 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

18 - ماهر منير نجيب خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32438   قيدت فى   02-04-2001 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

19 - محمد فوزى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42114   قيدت فى   24-04-2004 برقم ايداع    

926 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-23

20 - محمد فوزى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42114   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

4141 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01
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21 - ماجده عبد المجيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51915   قيدت فى   12-09-2006 برقم 

ايداع    6360 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-11

22 - جوزيف بولس جريس جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52539   قيدت فى   07-11-2006 برقم ايداع    

7616 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

23 - يعدل السم التجارى الى  خالد محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56115   قيدت فى   

26-06-2007 برقم ايداع    5247 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-25

24 - محمد عبد الحكم    محمد الدابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56970   قيدت فى   30-08-2007 برقم 

ايداع    7164 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

25 - خالد توفيق توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57291   قيدت فى   23-09-2007 برقم ايداع    

7740 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-22

26 - احمد على محمد كاسب خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60769   قيدت فى   25-05-2008 برقم 

ايداع    4591 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-24

27 - عمرو حلمى امين حسن الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75478   قيدت فى   14-12-2011 برقم 

ايداع    7977 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

28 - احمد عابدين شمندى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75631   قيدت فى   08-01-2012 برقم ايداع    

168 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

29 - كيرلس زكريا تامر عشم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85747   قيدت فى   18-05-2016 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

30 - مروان محمد سليمان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86657   قيدت فى   2016-10-26 

برقم ايداع    9504 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

31 - محمد عباس حسن الطنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87236   قيدت فى   30-01-2017 برقم 

ايداع    771 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

32 - مصطفى احمد عبدالراضى مصطفى سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88012   قيدت فى   

16-05-2017 برقم ايداع    4715 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

33 - كيرلس وجدى رزق ا يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88282   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    6085 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

34 - محمد صلح محمد احمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32993   قيدت فى   27-05-2001 برقم 

ايداع    2646 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-26

35 - مينا جرجس فهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46521   قيدت فى   24-05-2005 برقم ايداع    

3133 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

36 - محمد عبد الرازق محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52039   قيدت فى   20-09-2006 برقم 

ايداع    6594 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

37 - ناصر خميس احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52334   قيدت فى   16-10-2006 برقم ايداع    

7193 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

38 - محمد يوسف علي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53970   قيدت فى   19-02-2007 برقم ايداع    

1259 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

39 - ماهر عبيد ابراهيم عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54599   قيدت فى   29-03-2007 برقم ايداع    

2490 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

40 - ماجده صدقى البرت مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60212   قيدت فى   17-04-2008 برقم ايداع    

3426 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

41 - هشام محمد ايوب محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63031   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    1325 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-19
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42 - هشام محمد ايوب محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63031   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    6245 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

43 - محمد سعيد سالم مليجى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66828   قيدت فى   21-07-2009 برقم 

ايداع    6547 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

44 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3902 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

45 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3903 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

46 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3904 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

47 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3905 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

48 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3906 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

49 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

3907 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

50 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

4113 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

51 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   05-05-2010 برقم ايداع    

4233 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

52 - احمد محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67650   قيدت فى   05-05-2010 برقم ايداع    

4234 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

53 - محمود محمد حرب جمعه السيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76838   قيدت فى   2012-05-29 

برقم ايداع    4085 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

54 - ابراهيم مرعى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76956   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

4445 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

55 - محمود حنفى محمد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8311   قيدت فى   25-12-1993 برقم 

ايداع    2470 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-24

56 - كريم ثروت لطفى المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30612   قيدت فى   18-09-2000 برقم ايداع    

5003 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-17

57 - حسين محمد فرج جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31182   قيدت فى   12-11-2000 برقم ايداع    

6051 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

58 - عبد العزيز مصطفى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44382   قيدت فى   04-10-2004 برقم 

ايداع    5647 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

59 - صيدلية د / عبير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48052   قيدت فى   15-10-2005 برقم ايداع    6279 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

60 - خالد السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51560   قيدت فى   16-08-2006 برقم ايداع    

5647 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

61 - عماد الدين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52442   قيدت فى   29-10-2006 برقم ايداع    

7389 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

62 - منال يوسف محمود حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56750   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    6708 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

63 - حمدي محمد ابو العينين اسماعيل - ابو العينين للمعادن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57995   قيدت فى   

19-11-2007 برقم ايداع    9348 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-11-18
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64 - عماد سمير عزيز حكيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63587   قيدت فى   17-11-2015 برقم 

ايداع    8680 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-16

65 - عماد سمير عزيز حكيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63587   قيدت فى   25-11-2008 برقم 

ايداع    10421 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

66 - مها صبرى السيد ابراهيم حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73599   قيدت فى   07-04-2011 برقم 

ايداع    2028 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

67 - ابوالمجد سامى احمد محمد ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77752   قيدت فى   2012-10-08 

برقم ايداع    7155 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

68 - اسامه فتحى ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83969   قيدت فى   09-07-2015 برقم 

ايداع    5524 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

69 - محمد سعد الدين محمد يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88096   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

5156 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

70 - حنان محمد طلبه محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16137   قيدت فى   24-02-1997 برقم ايداع    

710 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-23

71 - المحجوب للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17947   قيدت فى   16-08-1997 برقم 

ايداع    4457 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

72 - جيهان عبد الفتاح حفظي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38667   قيدت فى   02-02-2003 برقم ايداع    

78 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-01

73 - حسن عبدالدايم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54852   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

2768 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

74 - احمد احمد ابراهيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56089   قيدت فى   07-02-2012 برقم 

ايداع    1068 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

75 - احمد احمد ابراهيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56089   قيدت فى   25-06-2007 برقم 

ايداع    5193 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

76 - احمد احمد ابراهيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56089   قيدت فى   21-09-2011 برقم 

ايداع    6024 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

77 - احمد احمد ابراهيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56089   قيدت فى   21-09-2011 برقم 

ايداع    6025 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

78 - رامى طاهر محمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56718   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

6641 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

79 - حسين حسنين عبادى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63381   قيدت فى   12-11-2008 برقم ايداع    

9997 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

80 - رافت عبدالسلم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72352   قيدت فى   19-10-2010 برقم 

ايداع    9251 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

81 - اسامه محمد زكى محمد الرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75933   قيدت فى   08-02-2012 برقم 

ايداع    1100 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

82 - بدر السيد عبده محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82906   قيدت فى   04-02-2015 برقم 

ايداع    897 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

83 - رجب عيد بهنسى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87698   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

3318 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

84 - مروه رفعت عبد القوى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88313   قيدت فى   2017-07-06 

برقم ايداع    6255 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

85 - عماد فوزى زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1783   قيدت فى   12-06-1990 برقم ايداع    1063 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-11
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86 - على موسى على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4057   قيدت فى   25-09-1991 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

87 - مسعد محمد محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16915   قيدت فى   12-05-1997 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

88 - اشرف احمد ابو زيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35492   قيدت فى   13-02-2002 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

89 - وائل علي محمد عزت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36479   قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    

2750 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

90 - خلف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49410   قيدت فى   09-03-2006 برقم ايداع    1374 

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

91 - عادل صبحى يوسف سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55009   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

92 - ابراهيم محمود عبدالحفيظ عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56122   قيدت فى   2007-06-27 

برقم ايداع    5266 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

93 - خالد احمد منير محمود موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56969   قيدت فى   30-08-2007 برقم 

ايداع    7161 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

94 - ضياء الدين شحاته عبد اللطيف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71404   قيدت فى   2010-07-05 

برقم ايداع    6430 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

95 - عماد صلح السيد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76696   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

3544 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

96 - جرجس ثابت عدل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86065   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4355 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

97 - جرجس ثابت عدلى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86065   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

6492 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

98 - مايكل عادل ملك عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88013   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

4718 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

99 - على محمد على بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8550   قيدت فى   02-02-1994 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

100 - سعيد رسلى فهمى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22511   قيدت فى   12-10-1998 برقم ايداع    

2894 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

101 - معرض البشير لتجارة السيارات  محمد بشير عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53667   قيدت 

فى   29-01-2007 برقم ايداع    642 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-28

102 - محمد احمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54939   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    2913 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

103 - احمد عبدالرحمن محمد مختار عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67711   قيدت فى   

13-10-2009 برقم ايداع    8650 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-12

104 - نهاد محمد خليل ابراهيم محيلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70703   قيدت فى   23-05-2010 برقم 

ايداع    4842 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

105 - احمد حسن عبدالسلم الحلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73040   قيدت فى   09-01-2011 برقم 

ايداع    217 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

106 - نسرين شبيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75464   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

7912 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12
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107 - عزت سعيد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77417   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    5999 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

108 - على سعد على محمود جاد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78928   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    1706 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

109 - اشرف على على البديوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79194   قيدت فى   17-04-2013 برقم ايداع    

2907 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

110 - احمد محمد عبدالحافظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83063   قيدت فى   05-03-2015 برقم 

ايداع    1764 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

111 - ناجى رفعت شفيق قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85642   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

4372 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

112 - محمود مصطفى محمد مصطفى الميقاتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88203   قيدت فى   

12-06-2017 برقم ايداع    5705 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11

113 - منى محمود حلمى النيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9121   قيدت فى   17-05-1994 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-16

114 - احمد محمد محمد عوض البليهي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47836   قيدت فى   25-09-2005 برقم 

ايداع    5863 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-24

115 - عزه محمد محمد ابو الدهب - الفاروق للخراسانة الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50315   قيدت 

فى   25-08-2009 برقم ايداع    7575 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-24

116 - عزه محمد محمد ابوالدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50315   قيدت فى   26-08-2009 برقم ايداع    

7616 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

117 - محمد مراد على مناع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50980   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

4508 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

118 - عبد الفتاح احمد احمد احمد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56802   قيدت فى   2007-08-19 

برقم ايداع    6824 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

119 - وليد ابراهيم السيد ابوحسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63383   قيدت فى   12-11-2008 برقم 

ايداع    1005 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

120 - امير منصور جاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64032   قيدت فى   01-01-2009 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31

121 - خالد احمد عرفان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71117   قيدت فى   16-06-2010 برقم ايداع    

5789 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

122 - فريد حسين على عبداللطيف طبليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83004   قيدت فى   2015-02-23 

برقم ايداع    1443 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

123 - احمد رأفت احمد ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84075   قيدت فى   05-08-2015 برقم ايداع    

6008 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

124 - مينا نبيل فرج مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87612   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

2827 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

125 - محمد احمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2576   قيدت فى   29-04-1998 برقم ايداع    

1777 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

126 - محمد احمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2576   قيدت فى   11-11-1990 برقم ايداع    

1992 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

127 - محمد احمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2576   قيدت فى   28-05-1998 برقم ايداع    

2403 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27
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128 - جيهان مكرم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16939   قيدت فى   13-05-1997 برقم ايداع    

1950 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

129 - جيهان مكرم داوود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16939   قيدت فى   21-09-2006 برقم ايداع    

6645 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

130 - فيكتور نعيم عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17872   قيدت فى   10-08-1997 برقم ايداع    

4343 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

131 - محمد ابراهيم يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19998   قيدت فى   25-02-1998 برقم 

ايداع    801 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

132 - احمد طه عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47374   قيدت فى   14-08-2005 برقم ايداع    

4944 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-13

133 - اسامه احمد حمزه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49741   قيدت فى   04-04-2006 برقم ايداع    

2071 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

134 - محمد ابراهيم عبده خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59885   قيدت فى   24-03-2008 برقم ايداع    

2680 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-23

135 - كارم شحاته على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70196   قيدت فى   18-04-2010 برقم ايداع    

3656 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

136 - احمد علء الدين السيد محمد مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71564   قيدت فى   2010-07-18 

برقم ايداع    6847 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

137 - رضا على ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72559   قيدت فى   09-11-2010 برقم 

ايداع    9910 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

138 - علء سويحه تادرس سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79751   قيدت فى   24-07-2013 برقم 

ايداع    4952 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

139 - على رشدى نور الدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81075   قيدت فى   01-04-2014 برقم 

ايداع    3003 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

140 - ذكى حامد رمضان شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82425   قيدت فى   24-11-2014 برقم ايداع    

8035 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

141 - صباح ابراهيم على عثمان عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83943   قيدت فى   2015-07-07 

برقم ايداع    5436 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

142 - اسامه خفاجى حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84467   قيدت فى   09-11-2015 برقم 

ايداع    8399 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

143 - ابراهيم محمد السيد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98162   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    2157 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

144 - محمد سعيد محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5589   قيدت فى   29-07-1992 برقم ايداع    

1208 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

145 - سعد ناشد مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14022   قيدت فى   26-08-1996 برقم ايداع    

2565 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-25

146 - تريزا كامل سعيد عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28668   قيدت فى   14-03-2000 برقم 

ايداع    1447 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

147 - علء الدين محمد محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36449   قيدت فى   2002-06-03 

برقم ايداع    2698 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

148 - سعيد حسين الحسينى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53272   قيدت فى   25-12-2006 برقم 

ايداع    9100 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

149 - ايرينى شنوده سعد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55023   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    

3104 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22
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150 - احمد مصطفى احمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56575   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

6122 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

151 - احمد مصطفى احمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56575   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

6123 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

152 - على محمود شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56640   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    6273 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

153 - صيدلية د  اميرة صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59511   قيدت فى   02-03-2008 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-01

154 - طارق محمد فوزى عبد السلم  طارق فوزى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62831   قيدت فى   

08-10-2008 برقم ايداع    8798 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-07

155 - مروة حسنى عبدالمعطى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66855   قيدت فى   2009-07-22 

برقم ايداع    6617 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-21

156 - احمد السيد سالم ابويوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76440   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    

2794 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

157 - تعدل السم التجارى إلى  علء محمد مصطفى عاصى  عاصى لتوزيع المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   77376   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    5852 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-13

158 - محمود السيد محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4282   قيدت فى   05-11-1991 برقم 

ايداع    1721 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

159 - تصحيح السم التجارى الى ايمن فتحى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17631   قيدت فى   

16-07-1997 برقم ايداع    3946 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-15

160 - راضى السيد محمد عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27813   قيدت فى   25-12-1999 برقم ايداع    

7181 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

161 - عماد عدلي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33522   قيدت فى   14-07-2001 برقم ايداع    

3613 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

162 - نصر ابوزيد ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49219   قيدت فى   22-02-2006 برقم ايداع    

960 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

163 - احمد جابر فراج عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49309   قيدت فى   02-03-2006 برقم ايداع    

1171 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

164 - نبفين زكريا عبدالسميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54593   قيدت فى   29-03-2007 برقم 

ايداع    2481 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

165 - صيدليه د / وسام  ابوغنيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58847   قيدت فى   20-11-2008 برقم 

ايداع    558 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

166 - صبرى ابوالعل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61053   قيدت فى   09-06-2008 برقم ايداع    

5182 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

167 - تصحيح السم التجارى الى  احمد وحيد الدين محمد الطبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64052   

قيدت فى   04-01-2009 برقم ايداع    56 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-03

168 - هشام صلح احمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64606   قيدت فى   15-02-2009 برقم ايداع    

1388 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-14

169 - خميس حميده رمضان قاروصه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73451   قيدت فى   15-03-2011 برقم 

ايداع    1499 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14
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170 - اشرف سعيد السيد على بوادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76037   قيدت فى   20-02-2012 برقم 

ايداع    1422 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

171 - راويه حسن فهمى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77408   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

5960 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

172 - ابراهيم عبدالعزيز محمد سعد ابوهندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82570   قيدت فى   

14-12-2014 برقم ايداع    8671 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-13

173 - وديع جرجس فيلبس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87104   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

11609 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

174 - محمد عبدالمنعم محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87296   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1108 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

175 - جوزيف فهيم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13518   قيدت فى   19-06-1996 برقم ايداع    

1741 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

176 - حسنى مبارك سلمه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25420   قيدت فى   12-06-1999 برقم ايداع    

3176 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

177 - ايوب ابراهيم رمضان عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39329   قيدت فى   2011-12-25 

برقم ايداع    8203 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

178 - قدرى محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49061   قيدت فى   08-02-2006 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

179 - احمد صبرى عزيز عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52189   قيدت فى   03-10-2006 برقم 

ايداع    6910 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

180 - حسنى مبارك سلمه احمد  سنترال كليوباترا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54548   قيدت فى   

27-03-2007 برقم ايداع    2398 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

181 - محمد علي حسن الديباني -الديباني لعموم التوريدات والتسويق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55826   

قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    4672 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-02

182 - مصطفى السيد السيد اسماعيل عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56219   قيدت فى   2007-07-03 

برقم ايداع    5457 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

183 - بشير محمد رمضان محمد الرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56696   قيدت فى   2007-08-12 

برقم ايداع    6604 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

184 - بيتر مجدى نظيف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56985   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    

7188 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

185 - عادل حسن مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62468   قيدت فى   04-09-2008 برقم 

ايداع    8085 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

186 - احمد شعبان احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66426   قيدت فى   21-06-2009 برقم ايداع    

5598 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

187 - كمال حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71263   قيدت فى   27-06-2010 برقم ايداع    

6092 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-26

188 - احمد جابر محمود جابر مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73978   قيدت فى   2017-02-08 

برقم ايداع    1153 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

189 - على محمد احمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74708   قيدت فى   04-09-2011 برقم ايداع    

5565 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

190 - محمود محمد على ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76174   قيدت فى   06-03-2012 برقم 

ايداع    1827 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05
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191 - احمد محمود السيد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76705   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

3583 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

192 - محمد سعيد محمد احمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77317   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    5639 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

193 - تعدل السم التجارى الى  مصطفى طارق السيد الحمادى  الحمادى لحفظ السماك  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   77379   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    5863 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-13

194 - احمد عصام محمد سليمان السنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78771   قيدت فى   2013-02-13 

برقم ايداع    1142 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

195 - رامى بدرى يعقوب حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85398   قيدت فى   24-03-2016 برقم ايداع    

3194 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

196 - جيهان اسماعيل حمادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26177   قيدت فى   11-08-1999 برقم ايداع    

4350 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

197 - تعدل السم التجارى إلى  عمرو محمود على محمد خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33609   قيدت 

فى   21-07-2001 برقم ايداع    3764 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-20

198 - رافت عجيب شحاته عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52909   قيدت فى   30-11-2006 برقم 

ايداع    8353 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

199 - محمد عبدالناصر عبد المهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54386   قيدت فى   15-03-2007 برقم 

ايداع    2076 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

200 - السيد جمعه ابو السعود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54680   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    2638 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

201 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54818   قيدت فى   13-05-2012 برقم 

ايداع    3664 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

202 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54818   قيدت فى   09-08-2007 برقم 

ايداع    6562 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

203 - ايهاب عبدا صالح ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55610   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

4302 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

204 - يوسف نور رزق قلده - المقدس نور للدوات الصحية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56299   قيدت فى   

09-07-2007 برقم ايداع    5609 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-08

205 - محمد شوقى حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57051   قيدت فى   05-09-2007 برقم ايداع    

7291 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

206 - صلح السيد عبد الجواد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60495   قيدت فى   11-05-2008 برقم 

ايداع    4005 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-10

207 - محمد عباس محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60877   قيدت فى   29-05-2008 برقم ايداع    

4817 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-28

208 - رضا عبداللطيف فؤاد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71884   قيدت فى   2010-08-16 

برقم ايداع    7671 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

209 - مايكل البير ابراهيم عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76189   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    1878 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

210 - محمود احمد عبد السلم محمد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81646   قيدت فى   

01-07-2014 برقم ايداع    4566 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-30
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211 - علء الدين عباس عبد الرحمن محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84000   قيدت فى   

21-07-2015 برقم ايداع    5656 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-20

212 - محمد عوض محمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86099   قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    

6222 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

213 - مصطفى جابر ابو الوفا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86459   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    8523 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

214 - محمد رمضان عبد الغنى قطقاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87092   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    11553 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

215 - سلوى محمود عبدالعال عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87961   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    4454 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

216 - محمود ابراهيم جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88720   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    7677 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

217 - احمد مصطفى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11857   قيدت فى   21-09-1995 برقم ايداع    

2594 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

218 - تعديل السم التجاري الي / مصطفي عبدالمعبود احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30442   

قيدت فى   02-09-2000 برقم ايداع    4698 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-01

219 - عبده احمد محمد الخضيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51558   قيدت فى   16-08-2006 برقم 

ايداع    5643 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

220 - منى حسنى محمد عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62489   قيدت فى   07-09-2008 برقم 

ايداع    8119 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

221 - رمضان محمد احمد القصبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64422   قيدت فى   29-01-2009 برقم 

ايداع    921 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

222 - كرم السيد شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75020   قيدت فى   12-10-2011 برقم ايداع    

6558 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

223 - عامر فاروق على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77360   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

5797 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

224 - محمود سعيد سيد احمد ابوسعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88579   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    7027 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

225 - اسامه فارس حامد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12237   قيدت فى   22-11-1995 برقم 

ايداع    3237 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-11-21

226 - منصور محمد مصطفى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29092   قيدت فى   29-04-2000 برقم 

ايداع    2225 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

227 - ياسر احمد طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51811   قيدت فى   04-09-2006 برقم ايداع    

6116 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

228 - ياسر احمد طه احمد الخضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51811   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    6268 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

229 - محمد مصطفى محمد محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53560   قيدت فى   22-01-2007 برقم 

ايداع    440 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

230 - محمود محمد محمود مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53843   قيدت فى   12-02-2007 برقم 

ايداع    1003 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

231 - محمود محمد محمود مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53843   قيدت فى   04-05-2009 برقم 

ايداع    3945 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03
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232 - رضا خميس خميس ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55595   قيدت فى   28-05-2007 برقم 

ايداع    4277 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

233 - وليد ابراهيم محمود المليجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76374   قيدت فى   28-03-2012 برقم 

ايداع    2518 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

234 - على احمد على حسن ابو طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79261   قيدت فى   29-04-2013 برقم 

ايداع    3181 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

235 - محمد محمود حسن محمد ابوزكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79771   قيدت فى   2013-07-29 

برقم ايداع    5041 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

236 - الجمل للستيراد والتصدير  احمد محمد محمد احمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83874   قيدت 

فى   25-06-2015 برقم ايداع    5212 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-24

237 - مريم ثروت اسرائيل نصيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87643   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    3045 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

238 - ساميه محمدمحمد العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9373   قيدت فى   21-07-1994 برقم ايداع    

1397 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

239 - محمود محمد محمد المفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14051   قيدت فى   29-08-1996 برقم ايداع    

2603 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

240 - اسامه محمد محمد الشيخي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21912   قيدت فى   22-08-1998 برقم ايداع    

3866 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-21

241 - نجوى عبد ربه محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27386   قيدت فى   20-11-1999 برقم 

ايداع    6467 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

242 - جورج فايق يوسف حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51137   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    

4806 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

243 - محمد عبد المنعم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51693   قيدت فى   27-08-2006 برقم 

ايداع    5892 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

244 - نصر محمد السيد محمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55230   قيدت فى   07-05-2007 برقم 

ايداع    3501 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

245 - علء ابو المعاطي ابو الفتوح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55255   قيدت فى   2007-05-08 

برقم ايداع    3558 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

246 - ايمن حسن كامل احمد المنصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56190   قيدت فى   2007-07-02 

برقم ايداع    5395 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

247 - مجدى عبد اللطيف عبد المجيد سودان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56230   قيدت فى   2007-07-03 

برقم ايداع    5470 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

248 - محمد عبد العزيز على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62045   قيدت فى   07-08-2008 برقم 

ايداع    7193 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-06

249 - محمد فؤاد سراج الدين محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66337   قيدت فى   

15-06-2009 برقم ايداع    5428 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-14

250 - السيد عبدالمنعم عبدالعزيز الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68485   قيدت فى   2009-12-17 

برقم ايداع    10623 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

251 - عبدالعظيم مصطفى عبدالرحمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74866   قيدت فى   

25-09-2011 برقم ايداع    36094 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-24
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252 - محمد عبدالصادق عبداللطيف عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75537   قيدت فى   

22-12-2011 برقم ايداع    8180 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-21

253 - محمد مصطفى مهران سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76312   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

254 - عبده عبدالرحمن حسنين خليل البطة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76825   قيدت فى   2012-05-28 

برقم ايداع    4047 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

255 - محمد احمد يونس ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83711   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

4513 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

256 - ولء فاروق محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19566   قيدت فى   08-01-1998 برقم ايداع    

111 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07

257 - ناصر راشد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34874   قيدت فى   25-11-2001 برقم ايداع    

6142 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-24

258 - احمد على عبد الحميد عجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43714   قيدت فى   28-07-2004 برقم 

ايداع    4275 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-27

259 - مدحت شعبان صالح محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49112   قيدت فى   13-02-2006 برقم 

ايداع    745 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

260 - مختار فتحى محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54608   قيدت فى   02-04-2007 برقم 

ايداع    2505 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

261 - احمد عبد الرحيم السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61182   قيدت فى   17-06-2008 برقم 

ايداع    5455 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

262 - فريد ناجى ارمانيوس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66586   قيدت فى   30-06-2009 برقم 

ايداع    5947 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-29

263 - اشرف ابراهيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71121   قيدت فى   17-06-2010 برقم ايداع    

5810 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

264 - حماده محمد محمد عبد اللطيف الدمياطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71522   قيدت فى   

13-07-2010 برقم ايداع    6732 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-12

265 - قاسم تريد  احمد سمير احمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72757   قيدت فى   2010-12-06 

برقم ايداع    10499 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

ALMALHY SOFT  266 - اسامه عبدالوهاب ابراهيم المالحى  المالحى سوفت تكنولوجيز

TECHNOLOGIES  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76662   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

3453 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

267 - احمد اسماعيل عبد الجواد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77476   قيدت فى   05-09-2012 برقم 

ايداع    6253 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

268 - سالم بخيت يحيى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83258   قيدت فى   08-04-2015 برقم ايداع    

2812 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

269 - رومانى عزيز بباوى جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88015   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    4736 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

270 - فاطمه السيد عبدالحميد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13389   قيدت فى   02-06-1996 برقم 

ايداع    1532 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

271 - تعدل السم التجارى الى محمد ابراهيم سالم حسين مؤسسة سالم العالمية للستيراد والتصدير  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   15959   قيدت فى   29-01-1997 برقم ايداع    434 وفى تاريخ  24-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28
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272 - محمد ابراهيم سالم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15959   قيدت فى   18-08-1997 برقم ايداع    

4491 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

273 - سمير فوزي سليمان دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29847   قيدت فى   04-07-2000 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

274 - شعبان شحاته عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31756   قيدت فى   20-01-2001 برقم ايداع    

273 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

275 - منال عبدالمعطي لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37596   قيدت فى   02-10-2002 برقم ايداع    

4851 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

276 - اسلم محمد ابراهيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51406   قيدت فى   06-08-2006 برقم 

ايداع    5332 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

277 - تعدل السم التجارى الى  غريب انترناشيونال لبيع الدوات الكهربائية - سامح غريب على محمد الزوك  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    5241 وفى تاريخ  

24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

278 - سامح غريب على محمد الزوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   10-11-2014 برقم 

ايداع    7575 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

279 - ناصر عبد الهادي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57028   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

7254 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

280 - جمال محمد عبدالفتاح الشماع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57075   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    7343 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

281 - سامى سعد محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72721   قيدت فى   01-12-2010 برقم ايداع    

10364 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

282 - وائل سيد عبدالظاهر فراج شيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76110   قيدت فى   2012-02-29 

برقم ايداع    1663 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

283 - تم تعديل السم التجارى إلى  ابوناصر للمقاولت العمومية والتوريدات  عمر احمد محمد ابوناصر  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   85557   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    4035 وفى تاريخ  2022-08-24  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

284 - عبدالمنعم على عبدالمنعم على ابوحلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85768   قيدت فى   

22-05-2016 برقم ايداع    5012 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-21

285 - عبير احمد عباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87346   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

1357 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

286 - محمد السيد على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88188   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

5595 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

287 - احمد ربيع ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88843   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

8445 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

288 - شريف كمال عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294   قيدت فى   30-09-1989 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

289 - احمد جابر حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5473   قيدت فى   08-07-1992 برقم ايداع    

1070 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

290 - السيد جابر سالم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22218   قيدت فى   19-09-1998 برقم ايداع    

4397 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-18

291 - امين امين حسن ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51872   قيدت فى   10-09-2006 برقم ايداع    

6281 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

292 - وليد ناجى حسن حسن تلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52534   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

7898 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05
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293 - محمد السيد مرسى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54831   قيدت فى   10-02-2007 برقم ايداع    

2724 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-09

294 - محمود انيس محمد القصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70545   قيدت فى   12-05-2010 برقم ايداع    

4477 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

295 - وائل عبدالفتاح محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76986   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    4561 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

296 - عمرو محمد عبدالحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77638   قيدت فى   25-09-2012 برقم 

ايداع    6819 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

297 - انور عوض محمد كمون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80578   قيدت فى   09-01-2014 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

298 - عفاف ابراهيم محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81558   قيدت فى   18-06-2014 برقم ايداع    

4142 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

299 - ايمن طعمه خضر نهار طعمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84830   قيدت فى   05-01-2016 برقم 

ايداع    89 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

300 - محمد حامد محمود غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85734   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

4847 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

301 - محمد يسرى ابراهيم على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86557   قيدت فى   11-10-2016 برقم 

ايداع    8952 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

302 - احمد سمير عيد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88879   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

8707 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

303 - زينب الشروقاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2092   قيدت فى   20-08-1990 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

304 - يوسف حامد يوسف اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32658   قيدت فى   22-04-2001 برقم ايداع    

2000 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

305 - صيدلية د طارق صفوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56071   قيدت فى   25-06-2007 برقم ايداع    

5162 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

306 - سعيد محمود عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56452   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

5903 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

307 - محمد عبدالرحمن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56890   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    7008 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

308 - محمود عبدالمالك احمد نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57333   قيدت فى   26-09-2007 برقم 

ايداع    7852 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

309 - صيدلية د احمد نشأت اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57549   قيدت فى   22-10-2007 برقم 

ايداع    8354 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-21

310 - ناصر على محمود شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73743   قيدت فى   28-04-2011 برقم ايداع    

2465 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

311 - ايهاب صابر على محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22240   قيدت فى   21-09-1998 برقم 

ايداع    4429 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-20

312 - خالد جمال صبحى توكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30534   قيدت فى   10-09-2000 برقم ايداع    

4873 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

313 - محمد فرغلى عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33830   قيدت فى   07-08-2001 برقم 

ايداع    4128 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

314 - محمود احمد عبد القادر الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39800   قيدت فى   2004-06-27 

برقم ايداع    3627 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-26
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315 - صيدلية د هبه الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54294   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    

1911 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

316 - عدل الى  ايهاب موتورز - ايهاب صابر علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56820   قيدت فى   

20-08-2007 برقم ايداع    6867 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-19

317 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58239   قيدت فى   03-12-2007 برقم 

ايداع    9843 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-02

318 - هشام ابراهيم محمد عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58980   قيدت فى   

27-01-2008 برقم ايداع    810 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-26

319 - صيدليه د / محمد ابو زامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59834   قيدت فى   19-03-2008 برقم 

ايداع    2572 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

320 - ماجد مهنى برته روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69253   قيدت فى   14-02-2010 برقم ايداع    

1375 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

321 - ميشيل ملك ايوب سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70560   قيدت فى   12-05-2010 برقم ايداع    

4513 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

322 - احمد محمد احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73969   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    

3148 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

323 - سيد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84806   قيدت فى   31-12-2015 برقم ايداع    

10123 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

324 - محمد حمدى كمال حسين الدمياطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88918   قيدت فى   2017-09-18 

برقم ايداع    8925 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

325 - محمد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5587   قيدت فى   29-07-1992 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

326 - تعدل السم التجارى الى  صيدليه الطيبي اللمانيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5751   قيدت فى   

02-09-1992 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-01

327 - خميس جمعه محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20764   قيدت فى   11-05-1998 برقم 

ايداع    2001 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-10

328 - فؤاد كامل شحاته ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23895   قيدت فى   13-02-1999 برقم ايداع    

676 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-12

329 - محمد محمود السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25321   قيدت فى   03-06-1999 برقم ايداع    

3016 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

330 - تامر رمضان حافظ رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35124   قيدت فى   02-01-2002 برقم 

ايداع    35 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

331 - شهدي فاروق خله جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47163   قيدت فى   24-07-2005 برقم ايداع    

4501 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-23

332 - محمد شحاته على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51812   قيدت فى   04-09-2006 برقم ايداع    

6117 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

333 - جاد شحاتة بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53913   قيدت فى   15-02-2007 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

334 - ضياء محمد احمد طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56503   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

5995 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21
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335 - محمد المين عبدالرحمن المين  المين سنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62615   قيدت فى   

15-09-2008 برقم ايداع    8369 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-14

336 - احمد السيد عبدالرحمن حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73013   قيدت فى   06-01-2011 برقم 

ايداع    149 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

337 - طارق مغازى عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73060   قيدت فى   11-01-2011 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

338 - محمد سعيد محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73788   قيدت فى   04-05-2011 برقم 

ايداع    2568 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

339 - فريد احمد صادق فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76573   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

3208 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

340 - محمد فرج محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76744   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

3752 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

341 - عفاف ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79784   قيدت فى   31-07-2013 برقم 

ايداع    5090 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-30

342 - تامر سمير محمود راضى غرابه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81904   قيدت فى   2014-08-25 

برقم ايداع    5627 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

343 - احمد عبدالحميد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88690   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    7498 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

344 - محمد محمد جمال المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88845   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

8449 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

345 - حسام سعد رمضان عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88885   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    8751 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

346 - محمد محمد عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   430   قيدت فى   28-10-1989 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

347 - السيد عبده محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18383   قيدت فى   30-09-1997 برقم ايداع    

5188 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

348 - حمدي حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37271   قيدت فى   31-08-2002 برقم ايداع    

4240 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-30

349 - تريزه حليم ابرام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38972   قيدت فى   11-03-2003 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

350 - محمد عبدالناصر احمد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47969   قيدت فى   04-10-2005 برقم 

ايداع    6112 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

351 - الصافى عبدالعليم يوسف مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52109   قيدت فى   2006-09-27 

برقم ايداع    6743 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

352 - احمد محمد سلمة السيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56168   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    5350 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

353 - هانى يوسف يوسف ابوزهو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57073   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    7341 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

354 - القاضى لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57343   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

788 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

355 - اضافة السم التجاري / العتريس للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60621   قيدت فى   

15-05-2008 برقم ايداع    4280 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-14
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356 - محمد رضا محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73109   قيدت فى   18-01-2011 برقم 

ايداع    454 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

357 - محمد ابراهيم اسماعيل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73809   قيدت فى   2011-05-05 

برقم ايداع    2624 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

358 - محمد ابراهيم اسماعيل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73809   قيدت فى   2013-04-16 

برقم ايداع    2834 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

359 - عزوز فؤاد عزوز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83024   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    1559 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

360 - عاطف السيد حسانين ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88451   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    6913 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25
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تجديد شركات

1 - عادل احمد محمد احمد وشريكه ممدوح محمد ابراهيم سليم   شركة سبق قيدها برقم :   18482  قيدت فى  

12-10-1997 برقم ايداع   5350 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2022  12:00:00ص

2 - محمود رمضان ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33200  قيدت فى  18-06-2001 برقم ايداع   

3052 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2026  12:00:00ص

3 - تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح  محمد رمضان مصطفى السيد وافى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

34902  قيدت فى  28-11-2001 برقم ايداع   6197 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/11/2026  12:00:00ص

4 - احمد عبد الهادي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55239  قيدت فى  07-05-2007 برقم ايداع   

3519 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

5 - المركز العالمي للصناعة والستيراد والتصدير - طاهر ابراهيم وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

56498  قيدت فى  19-07-2007 برقم ايداع   5685 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

6 - محمد محمد علي الشامي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56523  قيدت فى  24-07-2007 برقم ايداع   

6028 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

7 - احمد مراد برهامى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70253  قيدت فى  21-04-2010 برقم ايداع   

3798 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2025  12:00:00ص

8 - احمد سعد على حجازى وشريكه مصطفى سعد على حجازى   شركة سبق قيدها برقم :   11370  قيدت فى  

01-07-1995 برقم ايداع   1785 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2025  12:00:00ص

9 - ياسر سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17846  قيدت فى  07-08-1997 برقم ايداع   4305 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

10 - شركة الدمرانى فاميلى للتوزيع والتجارة ) ورثة محمد عبدالعاطى الدمرانى   شركة سبق قيدها برقم :   

30585  قيدت فى  16-09-2000 برقم ايداع   4963 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص

11 - الشركة العربية للنقل الثقيل  احمد يسرى عبدالرحمن طليبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75131  

قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   6919 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/10/2026  12:00:00ص

12 - محمود احمد فتحى مكى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76082  قيدت فى  26-02-2012 برقم 

ايداع   1559 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

13 - طارق اللمعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84639  قيدت فى  03-12-2015 برقم ايداع   9236 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2025  12:00:00ص

14 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   88695  قيدت فى  2017-08-08 

برقم ايداع   7540 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  

12:00:00ص

15 - احمد جزارين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11001  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   1309 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

16 - فارما اوفر سيز   شركة سبق قيدها برقم :   11001  قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   1309 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

17 - احمد جزارين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11001  قيدت فى  07-05-2007 برقم ايداع   3528 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص
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18 - تعدل اسم الشركه الى  مجدى مصطفى على عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37207  قيدت فى  

24-08-2002 برقم ايداع   4134 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص

19 - اسامه طاهر محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   88153  قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   

5368 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

20 - جرجس خليل ايوب وشريكه مينا جرجس خليل ايوب   شركة سبق قيدها برقم :   88420  قيدت فى  

19-07-2017 برقم ايداع   6772 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

21 - تعدل السم التجارى للشركة إلى  عبدالرحيم حسن عبدالعواض وورثه حسن عبدالعواض وورثه محمد حسن 

عبدالعواض   شركة سبق قيدها برقم :   5583  قيدت فى  29-07-1992 برقم ايداع   1200 وفى تاريخ  

04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

22 - فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الدوية   شركة سبق قيدها برقم :   11001  قيدت فى  2015-09-01 

برقم ايداع   6742 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2025  

12:00:00ص

23 - توشكى الدوليه للتسويق والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   17834  قيدت فى  06-08-1997 برقم 

ايداع   4292 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

24 - تعدل السم التجارى الى  شركه محمد و مصطفي فؤاد عبدالنبي ) عموفؤاد (   شركة سبق قيدها برقم :   

36711  قيدت فى  29-06-2002 برقم ايداع   3163 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

25 - شركه يمنى عبدالرحمن الفقى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   87782  قيدت فى  2017-04-16 

برقم ايداع   3709 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

26 - مصطفى احمد محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   88862  قيدت فى  06-09-2017 برقم 

ايداع   8528 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص

27 - شركة فايز فرج قناوي وشركاه - قناوي للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8779  قيدت فى  

16-03-1994 برقم ايداع   561 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

28 - مينا مكرم داود مسعد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18404  قيدت فى  02-10-1997 برقم ايداع   

5218 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2022  12:00:00ص

29 - احمد تقي الدين صلح و شركاه  تقي الدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36263  قيدت فى  

15-05-2002 برقم ايداع   2356 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

30 - احمد تقي الدين صلح و شركاه  تقي الدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36263  قيدت فى  

20-05-2015 برقم ايداع   4059 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2025  12:00:00ص

31 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   36263  قيدت فى  20-05-2015 برقم ايداع   4059 وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص

32 - الشركة الدولية للتجارة وتصدير واستيراد الحاصلت الزراعية محمد ابراهيم عبد المنعم وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم :   52246  قيدت فى  10-10-2006 برقم ايداع   7026 وفى تاريخ  08-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  12:00:00ص

33 - احمد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73851  قيدت فى  11-05-2011 برقم ايداع   2762 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  12:00:00ص
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34 - احمد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73851  قيدت فى  12-11-2015 برقم ايداع   8510 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2025  12:00:00ص

35 - احمد محمد فوزى شهاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74369  قيدت فى  10-07-2011 برقم 

ايداع   4422 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2026  

12:00:00ص

36 - عبدا محمد سيد محمد ابو جنينه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77437  قيدت فى  2012-08-29 

برقم ايداع   6092 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

37 - شركه محمد على وشريكه لتجارة الملبس   شركة سبق قيدها برقم :   87557  قيدت فى  2017-03-19 

برقم ايداع   2560 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

38 - تعدل السم التجارى إلى  عبدالرحمن عدنان كشور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34379  قيدت فى  

01-10-2001 برقم ايداع   5146 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/09/2026  12:00:00ص

39 - الصفتى جروب  مصطفى احمد عبدا الصفتى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77517  قيدت فى  

10-09-2012 برقم ايداع   6380 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2027  12:00:00ص

40 - شركه فتحى اسماعيل احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   83021  قيدت فى  26-02-2015 برقم 

ايداع   1537 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2025  

12:00:00ص

41 - تعدل السم التجارى الى  محمد شحاته عبدالفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87325  قيدت فى  

12-02-2017 برقم ايداع   1259 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2027  12:00:00ص

42 - احمد على احمد على وشريكته صباح محمود محمد رزق   شركة سبق قيدها برقم :   43160  قيدت فى  

05-06-2004 برقم ايداع   3093 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2024  12:00:00ص

43 - وائل على احمد مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   85535  قيدت فى  14-04-2016 برقم ايداع   

3937 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2026  12:00:00ص

44 - يعدل السم التجارى - شركة سيفيل للتجارة والمقاولت - محمد على السعيد وشريكته   شركة سبق قيدها 

برقم :   19484  قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   6913 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/12/2022  12:00:00ص

45 - جابر محمد عبدالخالق على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31138  قيدت فى  07-11-2000 برقم 

ايداع   5967 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  

12:00:00ص

46 - بيشوى رمزى كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53056  قيدت فى  11-12-2006 برقم ايداع   

8658 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

47 - اشرف محمود رمزى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54779  قيدت فى  07-08-2007 برقم ايداع   

6483 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

48 - شركة كمال المصرى وشركاه للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   5396  قيدت فى  22-06-1992 برقم 

ايداع   979 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00

ص

49 - شركة كمال المصرى وشركاه للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   5396  قيدت فى  23-02-2017 برقم 

ايداع   1685 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص
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50 - محمد حامد احمد الشربينى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35889  قيدت فى  07-04-2002 برقم 

ايداع   1613 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2027  

12:00:00ص

51 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد عبد المنعم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84486  

قيدت فى  11-11-2015 برقم ايداع   8465 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/11/2025  12:00:00ص

52 - تعدل اسم الشركة الى  الـمـركـز الـدولى للـدراسـات I C E   شركة سبق قيدها برقم :   5082  قيدت فى  

14-04-1992 برقم ايداع   592 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/04/2027  12:00:00ص

53 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم - سلطانه ش . م . م   شركة 

سبق قيدها برقم :   5233  قيدت فى  17-05-1992 برقم ايداع   778 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

54 - الشركة المصرية اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربية - سلطانة-   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  25-05-1992 برقم ايداع   838 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

55 - الشركة المصرية اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربية - سلطانة-   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  25-05-1992 برقم ايداع   839 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

56 - الشركة المصرية اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربية - سلطانة-   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  25-05-1992 برقم ايداع   840 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

57 - الشركة المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم و الحلويات الغربيه سلطانه ش . م . م   شركة سبق قيدها 

برقم :   5233  قيدت فى  03-06-2000 برقم ايداع   2990 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/06/2025  12:00:00ص

58 - الشركه المصريه اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربيه ) سلطانه (   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  11-05-2010 برقم ايداع   4454 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

59 - الشركة المصرية اليطالية لصناعى اليس كريم والحلويات الغربية سلطانه شركة مساهمة مصرية   شركة 

سبق قيدها برقم :   5233  قيدت فى  27-09-2012 برقم ايداع   6907 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2022  12:00:00ص

60 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   5233  قيدت فى  27-09-2012 برقم ايداع   6907 وفى تاريخ  

15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2022  12:00:00ص

61 - الشركة المصرية اليطالية لصناعى اليس كريم والحلويات الغربية سلطانه شركة مساهمة مصرية   شركة 

سبق قيدها برقم :   5233  قيدت فى  08-12-1999 برقم ايداع   6912 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2024  12:00:00ص

62 - الشركة المصرية اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربيه ) سلطانه(   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  14-09-2009 برقم ايداع   8051 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/09/2024  12:00:00ص

63 - الشركة المصرية اليطاليه لصناعه اليس كريم والحلويات الغربيه -)سلطانه(   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  16-09-2009 برقم ايداع   8110 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  15/09/2024  12:00:00ص

64 - الشركة المصرية اليطالية لصناعى اليس كريم والحلويات الغربية سلطانه شركة مساهمة مصرية   شركة 

سبق قيدها برقم :   5233  قيدت فى  02-12-2015 برقم ايداع   9195 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2025  12:00:00ص
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65 - السيده خديجه للخدمات التعليميه - عزت محمد عبدالرحمن البشيهي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

87024  قيدت فى  18-12-2016 برقم ايداع   11173 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

66 - احمد على حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5534  قيدت فى  18-07-1992 برقم ايداع   

1137 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

67 - يسرى محمد عبدالرحيم احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11927  قيدت فى  1995-10-02 

برقم ايداع   2705 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2025  

12:00:00ص

68 - بدوي للتصالت - امير محمد ابراهيم سيد احمد بدوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42868  قيدت 

فى  08-05-2004 برقم ايداع   2462 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2024  12:00:00ص

69 - محمد عبد العال محمد صقر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72311  قيدت فى  14-10-2010 برقم 

ايداع   9108 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2025  

12:00:00ص

70 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل  غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

23-06-2011 برقم ايداع   3986 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2026  12:00:00ص

71 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل  غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

03-07-2012 برقم ايداع   4924 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

72 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

21-09-2016 برقم ايداع   8403 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2026  12:00:00ص

73 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل  غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

09-12-2012 برقم ايداع   8745 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2022  12:00:00ص

74 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  09-12-2012 برقم ايداع   8745 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2022  12:00:00ص

75 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

17-02-1996 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2026  12:00:00ص

76 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   74226  قيدت فى  

09-06-2011 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2026  12:00:00ص

77 - هند غباشى محمد عامر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   88749  قيدت فى  16-08-2017 برقم 

ايداع   7955 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص

78 - براديسيو ترافل) س.م.م( شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   98172  قيدت فى  13-12-2006 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2026  12:00:00ص

79 - خميس محمد المصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3206  قيدت فى  07-03-1991 برقم ايداع   

387 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص

80 - تعدل السمه التجارية للشركة لتصبح  الشركة البريطانية للتنمية والستثمار B D I   شركة سبق قيدها برقم 

:   75220  قيدت فى  03-11-2011 برقم ايداع   7255 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص
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81 - الشركة البريطانية للستثمار والبيئية BDL   شركة سبق قيدها برقم :   75220  قيدت فى  

11-12-2011 برقم ايداع   7844 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2026  12:00:00ص

82 - زكريا وايهاب وريمون   شركة سبق قيدها برقم :   75220  قيدت فى  11-12-2011 برقم ايداع   

7844 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

83 - اونيست بلست HONEST PLAST  درويش محمد درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

83139  قيدت فى  18-03-2015 برقم ايداع   2208 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/03/2025  12:00:00ص

84 - لودى جولد \ وفاء خليل ابراهيم و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   85024  قيدت فى  

02-02-2016 برقم ايداع   872 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/02/2026  12:00:00ص

85 - يونيفرث مصر للمستلزمات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   98152  قيدت فى  16-08-1999 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2024  

12:00:00ص

86 - نادى زكى لوقا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3473  قيدت فى  13-05-1991 برقم ايداع   723 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2026  12:00:00ص

87 - محمد النجدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5795  قيدت فى  13-09-1992 برقم ايداع   1471 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

88 - حمد الجندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5795  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   6956 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

89 - مكتب اجيا ترافيل - هانى ميشيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24785  قيدت فى  1999-04-27 

برقم ايداع   2132 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2024  

12:00:00ص

90 - دويدار للستيراد والتصدير  عمرو عبداللطيف دويدار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33142  قيدت 

فى  13-06-2001 برقم ايداع   2950 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2026  12:00:00ص

91 - شركه الفيحاء للحاق العماله المصريه بالخارج شركة ذات مسئولية محدوده طبقا لحكام القانون 159 لسنة 

1981 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   8879  قيدت فى  02-04-1994 برقم ايداع   701 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2024  12:00:00ص

92 - احمد جلل سالم السمكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75764  قيدت فى  19-01-2012 برقم 

ايداع   550 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00

ص

93 - تعدل السم التجارى الى  مجدي محمد السيد البتانوني وشريكته - البتانوني لعموم الستيراد والتصدير 

والتوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   77132  قيدت فى  08-07-2012 برقم ايداع   5045 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

94 - ثروت موسى عيسى و عيسى عوض عيسى وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم :   24274  قيدت فى  

13-03-1999 برقم ايداع   1294 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2024  12:00:00ص

95 - عبدالرحمن محمد ابوزيد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55465  قيدت فى  2007-05-21 

برقم ايداع   3998 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

96 - شركة سكاى للتكييف والعمال هندسية  مهندس - مجدى قنديل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5679  

قيدت فى  18-08-1992 برقم ايداع   1323 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/08/2027  12:00:00ص
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97 - نبيل عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15721  قيدت فى  04-01-1997 برقم ايداع   56 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2017  12:00:00ص

98 - احمد محمد عبداللطيف الشال وشركاه شركة ايكوم للتنظيم والتسويق   شركة سبق قيدها برقم :   29379  

قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   2150 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2026  12:00:00ص

99 - ايكوم للتنظيم والتسويق   شركة سبق قيدها برقم :   29379  قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   

2150 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

100 - احمد محمد عبداللطيف الشال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29379  قيدت فى  2011-08-03 

برقم ايداع   4988 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2026  

12:00:00ص

101 - ايكوم للتنظيم والتسويق   شركة سبق قيدها برقم :   29379  قيدت فى  03-08-2011 برقم ايداع   

4988 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2026  12:00:00ص

102 - شركة الخوة المتحدين  نبيل سعيد جبرائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53647  قيدت فى  

28-01-2007 برقم ايداع   609 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2027  12:00:00ص

103 - المجموعـة الدولية للتجارة والمقاولت ) عيد محروس محمد وشـــريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

70982  قيدت فى  08-06-2010 برقم ايداع   5495 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/06/2025  12:00:00ص

104 - المجموعـة الدولية للتجارة والمقاولت ) عيد محروس محمد وشـــريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

70982  قيدت فى  08-06-2010 برقم ايداع   5496 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/06/2025  12:00:00ص

105 - المجموعـة الدولية للتجارة والمقاولت ) عيد محروس محمد وشـــريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

70982  قيدت فى  08-06-2010 برقم ايداع   9497 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/06/2025  12:00:00ص

106 - ايهاب سنتر لتجاره الملبس الجاهزه  ايهاب فلى شملول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17465  

قيدت فى  29-06-1997 برقم ايداع   3676 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/06/2027  12:00:00ص

107 - محمد السيد على محمد خميس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52433  قيدت فى  2006-10-29 

برقم ايداع   7373 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2026  

12:00:00ص

108 - خالد شريف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70230  قيدت فى  20-04-2010 برقم ايداع   3744 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

109 - احمد محمد السيد محمد طنطاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84366  قيدت فى  

20-10-2015 برقم ايداع   7892 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2025  12:00:00ص

110 - الفاروق للتجارة والتوكيلت  احمد فاروق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76818  قيدت فى  

28-05-2012 برقم ايداع   4038 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

111 - رامى علء وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   88671  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   7414 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

112 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   98229  قيدت فى  29-03-2000 برقم ايداع   1000001 وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  12:00:00ص

113 - محمد سعد مصلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   98229  قيدت فى  29-03-2000 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  12:00:00

ص
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114 - خليل السيد خليل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18069  قيدت فى  27-08-1997 برقم 

ايداع   4647 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

115 - شركه جراند كلسيك  محمد عادل شرف الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27486  قيدت فى  

27-11-1999 برقم ايداع   6637 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2024  12:00:00ص

116 - اشرف البرلسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87516  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   

2273 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

117 - شركة اصول E.S.B للوساطة فى الوراق المالية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   98069  قيدت فى  

30-11-2008 برقم ايداع   1410327 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/11/2023  12:00:00ص

118 - محمد عبد الحميد شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   98234  قيدت فى  06-05-2007 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

119 - امنيه محمد الحسينى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   98235  قيدت فى  20-08-2015 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  

12:00:00ص

120 - تعدل السم التجارى  محمد عبدالعاطى محمد عبدالمجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5758  

قيدت فى  03-09-1992 برقم ايداع   1419 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/09/2027  12:00:00ص

121 - ناديه احمد رزق وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   37369  قيدت فى  10-09-2002 برقم ايداع   

4436 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

122 - محمد بشير ابراهيم عبدالقادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54686  قيدت فى  2007-04-05 

برقم ايداع   2645 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

123 - شركة قاسم نور الدين قاسم نور الدين احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   88115  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   5228 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

124 - تم تعديل اسم الشركة الى / ايهاب احمد محمود مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5158  قيدت 

فى  03-05-1992 برقم ايداع   686 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

125 - اصبحت الشركه تضامن بموجب عقد مصدق على توقيعاته وعقد تعديل عرفى ملخصهما مسجل ومشهر 

عنها   شركة سبق قيدها برقم :   15111  قيدت فى  20-11-1996 برقم ايداع   4152 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

126 - اليطالية للثاث والديكور  شريف وحسام الدين محمد محمد ابراهيم وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   

34704  قيدت فى  04-11-2001 برقم ايداع   5789 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/11/2026  12:00:00ص

127 - الحمد للنقل بالسيارات  علء مصطفى فياض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54620  قيدت فى  

02-04-2007 برقم ايداع   2520 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2027  12:00:00ص

128 - ثروت عماد صبحى وشركاه  صالون عماد   شركة سبق قيدها برقم :   75846  قيدت فى  

29-01-2012 برقم ايداع   796 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2027  12:00:00ص
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