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قيود أفراد

1 - سلمه فيصل عبدالسلم رزق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3272 ورقم قيد 59426    محل رئيسى  عن مكتب استيراد, بجهة محافظة بورسعيد حاره البنا و المنصوره ملك 

حسن الصعيدى الدور الول شقه

فروع الفراد

1 - علءالدين عبدالمنعم محمود ترك  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3373 ورقم قيد   44923  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط/ بيع ورقيات ومنظفات  بجهة محافظة بورسعيد عماره رقم 22 ب مشروع بنك السكان و 

التعمير رقم 1328 محل رقم 4/2

2 - علءالدين عبدالمنعم محمود ترك  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3371 ورقم قيد   44923  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط/ بيع مواد غذائيه  بجهة محافظة بورسعيد عماره رقم 22 ب مشروع بنك السكان و التعمير 

1328 محل رقم 4/1

قيود الشركات

1 - محمد محمود عنانى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

3058 ورقم قيد  59421    مركز عام  عن المقاولت العامه  بجهة محافظة بورسعيد ببرج النصار قشلق 

السواحل تقسيم الشروق قطعه رقم 23 مدن وتنظيم و عوايد بالدور الخامس العلوى بواجهه شرقى قبلى شقه

فروع الشركات

1 - محمد اشرف وشريكه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3068 ورقم قيد   59422   فرعى  عن 

التنصدير والتوكيلت التجارية وتجارة المواد الغذائية والحلوى الجافة  بجهة محافظة القاهرة قطعة 2 بلوك 23 

المنطقة التاسعة

2 - محمد اشرف وشريكه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3068 ورقم قيد   59422   فرعى  عن 

التنصدير والتوكيلت التجارية وتجارة المواد الغذائية والحلوى الجافة  بجهة محافظة بورسعيد اضافة فرع 

بالعنوان / 1 شارع النهضة و الشهيد عطعوط محل رقم )1( بالدور الرضي
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 محو - شطب

1 - السيده الدسوقى محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52014 قيد فى 02-01-2013 برقم ايداع  54 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

2 - احلم فاروق عبد العزيز حسن سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57046 قيد فى 28-05-2013 برقم 

ايداع  6579 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

3 - احمد علي عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38953 قيد فى 22-08-2001 برقم ايداع  3215 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

4 - سيد احمد عبده الجعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47300 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  647 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى اخر

5 - سهير خليل جاد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   49626 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع  6778 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

6 - هبه محمد محمد بدرى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   55413 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع  

4821 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

7 - شاهندا محمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   55415 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع  4823 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

8 - رضا محمود حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   53803 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع  3159 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

9 - السيده سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   45247 قيد فى 19-11-2005 برقم ايداع  4927 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

10 - هدى كامل احمد ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   54427 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع  3813 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

11 - هدى محمد الصعيدى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   58235 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع  605 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

12 - نسمه محمد عبده محمد سودان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52948 قيد فى 18-02-2013 برقم ايداع  

1408 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

13 - سحر عبد الحليم مسلم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   55020 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع  

4403 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

14 - سحر صلح الدين خليل ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   56966 قيد فى 27-05-2013 برقم ايداع  

6446 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجارة

15 - محمود على محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58512 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع  

2805 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

16 - احمد عبد الحميد على الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58646 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع  

8123 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

17 - عبله فاروق محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   45796 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع  1645 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى اخر

18 - محمد ابراهيم حسن العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32765 قيد فى 06-08-1996 برقم ايداع  

2423 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

19 - نجلء محمد عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   54295 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع  

3672 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

20 - الماحي للدراجات  تاجر فرد سبق قيده برقم   33834 قيد فى 07-03-2007 برقم ايداع  965 وفى تاريخ  

25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع

21 - ناديه احمد محمد السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52012 قيد فى 01-01-2013 برقم ايداع  46 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
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22 - محمود محمد حسين الكاشف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28580 قيد فى 02-08-1992 برقم ايداع  

1553 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

23 - يوسف عبد الحكيم عبد الحليم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42652 قيد فى 03-05-2004 برقم 

ايداع  1971 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

24 - ناهد شلبى شلبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53396 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع  2706 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

25 - صلح محمد محمود قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58531 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  3391 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

26 - عبد العزيز خليفة عبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19247 قيد فى 15-10-1977 برقم ايداع  1587 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

27 - السيد الدسوقى على على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   51710 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع  

10761 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

28 - امانى كمال حسن زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54321 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع  3705 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

29 - خالد مصطفى ابراهيم مزروع  تاجر فرد سبق قيده برقم   31255 قيد فى 05-04-1995 برقم ايداع  

922 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

30 - محمود ابراهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58218 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع  18 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

رأس المال

1 - بكر للمقاولت ومواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم   42676 قيد فى 05-05-2004 برقم ايداع   2049 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

2 - احمد السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54358 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع   3745 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - محمد ابراهيم احمد على ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   54849 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع   4255 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

4 - سامح محمد السيد فل تاجر فرد سبق قيده برقم   52919 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع   1339 فى 

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

5 - ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   56878 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع   

6332 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - احمد السيد العربى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   47620 قيد فى 29-01-2007 برقم ايداع   299 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - مروان محمد محمد ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   43424 قيد فى 11-10-2004 برقم ايداع   4586 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000
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العناوين 

1 - منال محمود ابراهيم ابو الحمايل تاجر فرد سبق قيده برقم    48720 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

4770 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم3 عماره رقم 51 الدور الثانى منطقه 2 أ

2 - السيد يوسف محمد البواب تاجر فرد سبق قيده برقم    58380 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع    5087 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/ محل رقم 6 عماره 

رقم 9 مساكن حرفيين الزهور

3 - العيسوى عادل السيد الجعبرى تاجر فرد سبق قيده برقم    48036 قيد فى 12-05-2011 برقم ايداع    

3784 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم12 عماره رقم 8 شباب الخريجين

4 - السيد سعد عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42049 قيد فى 15-12-2003 برقم ايداع    6424 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 122 عماره رقم 9 مساكن 

شباب المدينه

5 - سيد احمد عبده الجعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    47300 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    647 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الرئيسى اخر شارع البلديه ورقم 7 

عقار رقم 10 محل رقم 2

6 - سيد احمد عبده الجعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم    47300 قيد فى 08-11-2006 برقم ايداع    10346 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الرئيسى اخر شارع البلديه ورقم 7 

عقار رقم 10 محل رقم 2

7 - شيماء السيد محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    54724 قيد فى 28-04-2013 برقم ايداع    

4123 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد حجره بالشقه رقم 20 بالعماره 

رقم13 بمساكن العاشر من رمضان

8 - محمود محمود عبده عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    48229 قيد فى 20-06-2012 برقم ايداع    

3061 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 7 عماره احمد شوقى 

مدخل رقم 2 بمساكن تعاونيات الزهور

9 - احمد عادل عبده موسى عدلن تاجر فرد سبق قيده برقم    51142 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع    

9983 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه 

رقم10 عماره رقم 17ب عمر بن الخطاب مشروع 1328

10 - اسلم ممدوح عبدة حمص تاجر فرد سبق قيده برقم    52820 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم1 الكائنه بمساكن استكمال زمزم  عماره رقم133

11 - محمد حنفي محمود عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38945 قيد فى 21-08-2001 برقم ايداع    

3185 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تصحيح العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقة رقم 10 الدور الخامس بالعقار رقم 48 شارع الجيش و بنما - حي الشرق

12 - فاطمه محروس فهيم محمد الجلد تاجر فرد سبق قيده برقم    53478 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع    

2740 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجرة 

بالشقة رقم 4 عمارة رقم 1 مساكن امل المستقبل قسم المناخ

13 - حنان سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    47558 قيد فى 17-12-2006 برقم ايداع    11251 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 2 

بالدور الرضى فى العقار رقم 7 مدن وتنظيم 7 عوايد شارع الدقهليه شياخه المنتزه

14 - رشا عادل عبده موسى عدلن تاجر فرد سبق قيده برقم    51626 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع    

10660 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / حجره 

بالشقه رقم 9 بالعماره رقم 57 مدخل رقم أ بمساكن بلل بن رباح
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15 - دينا سيد عبد الرحمن احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    48478 قيد فى 13-08-2012 برقم ايداع    

4428 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / حجره 

بالشقه رقم 2 عماره رقم 37 مساكن بنك السكان

16 - احمد اشرف زكى على درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    53353 قيد فى 14-04-2013 برقم ايداع    

2593 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 

7 عماره المستقبل موقع 5 مشروع المل

17 - عصمت محمود ابراهيم حسانين عصفور تاجر فرد سبق قيده برقم    40709 قيد فى 12-01-2003 برقم 

ايداع    145 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / 

محل رقم 4 عقار رقم 12 بلوك 7 القابوطى

18 - شيريهان السيد موسى موسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    52495 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع    

668 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجره 

بالشقه رقم24مدخل رقم4 عماره الفرزدق التعاونيات

19 - ايمان خالد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    56805 قيد فى 22-05-2013 برقم ايداع    6223 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم 5 

عماره رقم16 المنطقه الرابعه

20 - عبله فاروق محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    45796 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع    1493 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الرئيسى الخر الكائن فى اخر 

السور القبلى لقريه الياقوت محل 25

21 - عبله فاروق محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    45796 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع    1645 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الرئيسى الخر الكائن فى اخر 

السور القبلى لقريه الياقوت محل 25

22 - نهله حسن احمد زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    48655 قيد فى 16-08-2012 برقم ايداع    

4671 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم17 عماره رقم 21 الدور الرابع مساكن شباب اكتوبر

23 - مكتب الوهيدى للتخليص الجمركى و النقل بالسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    20841 قيد فى 

03-04-1980 برقم ايداع    722 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل العنوان ليصبح / حجره بالشقه رقم 2 الدور الرابع عماره رقم 20 بشارع محمد محمود والجيش

24 - محمد صالح صالح عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    43401 قيد فى 04-10-2004 برقم ايداع    4501 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 4 

برج11 مشروع العلج الطبيعى

25 - تعديل السم التجارى الى معرض الشوبكى للجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والموبليا تاجر فرد سبق 

قيده برقم    47126 قيد فى 28-09-2006 برقم ايداع    9773 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 2عماره رقم 98 ب خالد بن الوليد

26 - زينب محمد احمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    51483 قيد فى 20-12-2012 برقم ايداع    10448 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/حجرة رقم1 

بالشقه رقم14 الدور الثالث عماره رقم60بنك السكان

27 - شريف احمد عبد الرحمن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    38470 قيد فى 15-04-2001 برقم ايداع    

1336 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم26 عماره رقم62 الدور الخامس بنك السكان

28 - السيد جابر محمد ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    48045 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع    

4249 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رفم3 عماره رقم60 الدور الرضى مساكن ال5000 وحده

29 - اميره التابعي مرسي ابو عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    46306 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع    

6127 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / حجره 

بالشقه رقم 12 بالعقار رقم 5 أ مكرر شارع طنطا و محمود صدقى الدور السادس
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30 - محمد ابراهيم ابراهيم محمد الباير تاجر فرد سبق قيده برقم    46926 قيد فى 24-08-2006 برقم ايداع    

9150 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالشقه رقم 5 عقار رقم 16 المنطقه الثالثه

31 - عائشة السيد محمود احمد ابوزينه تاجر فرد سبق قيده برقم    57336 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

6323 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعدبل العنوان ليصبح/ محل 

رقم5 بالعقار رقم58 مدن وتنظيم شارع الزقازيق وكسرى

32 - علء الدين عبد المنعم محمود ترك تاجر فرد سبق قيده برقم    44923 قيد فى 31-08-2005 برقم ايداع    

3866 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عماره رقم 22 ب مشروع بنك 

السكان و التعمير رقم 1328 محل رقم 4/2

33 - علء الدين عبد المنعم محمود ترك تاجر فرد سبق قيده برقم    44923 قيد فى 31-08-2005 برقم ايداع    

3866 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عماره رقم 22 ب مشروع بنك 

السكان و التعمير 1328 محل رقم 4/1

34 - يحيى احمد محمد وفا تاجر فرد سبق قيده برقم    55657 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    5116 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجرة بالشقة رقم 

16 الدور الثالث علوى عمارة رقم 92 الحرية قسم المناخ

35 - الحسيني انسي مرسي ابو كرات تاجر فرد سبق قيده برقم    40095 قيد فى 30-07-2002 برقم ايداع    

2790 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / الوحده 

رقم 3 عماره الوفا مدخل 1 تعاونيات الزهور

36 - عماد محمود محمود حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    49727 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع    

7290 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/شقه رقم 

10 عماره رقم85 مدخل ا مساكن عمر بن عبد العزيز
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النشاط

1 - عبد الناصر ابراهيم على الحديدى القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  56832 قيد فى 22-05-2013 برقم 

ايداع    6267وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التصدير

2 - السيد يوسف محمد البواب تاجر فرد سبق قيده برقم  58380 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع    5087

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط الستيراد...يقتصر النشاط على/اصلح 

ريداتير

3 - احمد قنديل للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  32633 قيد فى 26-06-1996 برقم ايداع    1946وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ المقاولت        ليقتصر النشاط /على الستيراد 

فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

4 - شيماء غريب سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48408 قيد فى 09-08-2012 برقم ايداع    4331

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / استيراد الملبس الجاهزه 00 ويقتصر 

نشاط على الستيراد فى حدود القوانين و القرارات المنظمه لذلك

5 - احمد عيد على عبد الرحمن المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  52138 قيد فى 06-01-2013 برقم ايداع    

204وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره قطع غيار السيارات الجديده

6 - محسن سادات عبده سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58597 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع    4958

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / تجاره الملبس الجاهزه 00 واضافه نشاط / 

ترزى حريمى  ليصبح ترزى حريمى  والستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

7 - وائل بدير زكى شلطه تاجر فرد سبق قيده برقم  37751 قيد فى 28-08-2000 برقم ايداع    4557وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

8 - بكر للمقاولت ومواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم  42676 قيد فى 05-05-2004 برقم ايداع    2049

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / التصدير

9 - السيد سعد عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42049 قيد فى 15-12-2003 برقم ايداع    6424وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد فى حدود القوانين والقرارات 

المنظمه لذلك

10 - شيماء السيد محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  54724 قيد فى 28-04-2013 برقم ايداع    

4123وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ استيراد ملبس مستعمله وتجاره 

الموبايلت وخدمات المحمول  ويقتصر النشاط/ الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

11 - محمود محمود عبده عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  48229 قيد فى 20-06-2012 برقم ايداع    

3061وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره قطع غيار السيارات المستعمله وتجاره 

السيارات

12 - اسلم ممدوح عبدة حمص تاجر فرد سبق قيده برقم  52820 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع    1145

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ توريد منقذين وغواصين ومعلمى سباحه 

للشواطئ العامه والفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات الرياضيه  00000اضافه نشاط/ خدمات الغوص 

والنقاذ

13 - ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56878 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع    

6332وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ استيراد و استيراد ملبس مستعملة 

00 ليقتصر النشاط على/ ورشة ميكانيكي سيارات

14 - مكتب الوهيدى للتخليص الجمركى و النقل بالسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  20841 قيد فى 

03-04-1980 برقم ايداع    722وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

الستيراد و التصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

15 - محمد صالح صالح عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  43401 قيد فى 04-10-2004 برقم ايداع    4501

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ دعايه واعلن000000اضافه نشاط/ بيع 

مجمدات

Page 8 of 41 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

16 - تعديل السم التجارى الى معرض الشوبكى للجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والموبليا تاجر فرد سبق 

قيده برقم  47126 قيد فى 28-09-2006 برقم ايداع    9773وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط / عمل حلوى من عجين والستيراد واستيراد ملبس مستعمله و جديده

17 - سميره محمد صالح الزكى تاجر فرد سبق قيده برقم  49450 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    6370

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع منظفات ومنتجات ورقيه

18 - علء الدين عبد المنعم محمود ترك تاجر فرد سبق قيده برقم  44923 قيد فى 31-08-2005 برقم ايداع    

3866وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره ورقيات

19 - اميره التابعي مرسي ابو عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  46306 قيد فى 25-05-2006 برقم ايداع    

6127وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد فى حدود القوانين و 

القرارات المنظمه لذلك

20 - عائشة السيد محمود احمد ابوزينه تاجر فرد سبق قيده برقم  57336 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

6323وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره اللحوم والدواجن

21 - محمد احمد جمعه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  50210 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع    8249وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / تجاره اجهزه منزليه و الصينى .. يقتصر نشاط 

على الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

22 - الحسيني انسي مرسي ابو كرات تاجر فرد سبق قيده برقم  40095 قيد فى 30-07-2002 برقم ايداع    

2790وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره ملبس جاهزه بالجمله  ... 

واستبعاد نشاط تجاره الملبس الجاهزه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31592 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-1995  برقم ايداع 1,983.000 الى : ايهاب محمد مسعد البرقاوى

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   49258 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-2012  برقم ايداع 5,710.000 الى : امال عابدين عصران احمد

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   57065 وتم ايداعه بتاريخ   

28-05-2013  برقم ايداع 6,605.000 الى : هيثم محمد وجدى متولى المحلوى

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41017 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2003  برقم ايداع 1,208.000 الى : محمد السيد العربى يوسف مسعد

5 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27076 وتم ايداعه بتاريخ   

12-06-1990  برقم ايداع 1,261.000 الى : المحمدى محمود محمد الجنيدى

6 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52192 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2013  برقم ايداع 275.000 الى : اضافه السمه التجاريه / DELA  ديل

7 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   33734 وتم ايداعه بتاريخ   

01-04-1997  برقم ايداع 1,136.000 الى : غريب جلل الداوودى سليمان

8 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48229 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2012  برقم ايداع 3,061.000 الى : المميز كار للستيراد وتجاره قطع غيار السيارات المستعمله 

وتجاره السيارات

9 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   43898 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2005  برقم ايداع 575.000 الى : زينب فاروق عبدالعال محمد السحراوى

10 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30177 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-1994  برقم ايداع 345.000 الى : محمد حسن عبدالحليم حسن

11 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39636 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2002  برقم ايداع 1,298.000 الى : شيماء محمد احمد محمد سرحان

12 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52077 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2013  برقم ايداع 131.000 الى : امنيه محمود صابر عباس عبد القادر

13 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59425 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2022  برقم ايداع 3,237.000 الى : جمال شلبى شعبان سيد احمد

14 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32914 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-1996  برقم ايداع 2,923.000 الى : محمد احمد محمد احمد فليه

15 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41785 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2003  برقم ايداع 5,485.000 الى : اشرف احمد فؤاد ابراهيم المام

16 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45892 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2006  برقم ايداع 1,914.000 الى : طلعت احمد سعد عبد الحميد احمد

17 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   35613 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-1998  برقم ايداع 3,469.000 الى : رضوان ابوالنجا سليمان كمالى
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الشخاص

1 - ايهاب  محمد مسعد البرقاوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31592 وتم ايداعه بتاريخ  

27-07-1995 برقم ايداع    1983تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

2 - امال عابدين  عصران احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   49258 وتم ايداعه بتاريخ  

13-09-2012 برقم ايداع    5710تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

3 - هيثم محمد وجدى متولى المحلوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   57065 وتم ايداعه بتاريخ  

28-05-2013 برقم ايداع    6605تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

4 - المحمدى محمود محمد الجنيدى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   27076 وتم ايداعه بتاريخ  

12-06-1990 برقم ايداع    1261تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

5 - غريب جلل الداوودى سليمان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   33734 وتم ايداعه بتاريخ  

01-04-1997 برقم ايداع    1136تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

6 - زينب  فاروق عبدالعال محمد السحراوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   43898 وتم ايداعه بتاريخ  

06-02-2005 برقم ايداع    575تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

7 - محمد حسن عبد الحليم حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30177 وتم ايداعه بتاريخ  

05-02-1994 برقم ايداع    345تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  

8 - شيماء محمد احمد محمد سرحان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   39636 وتم ايداعه بتاريخ  

30-03-2002 برقم ايداع    1298تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  

9 - امنيه محمود صابر عباس عبدالقادر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   52077 وتم ايداعه بتاريخ  

03-01-2013 برقم ايداع    131تم التأشير فى تاريخ   21-08-2022   بــ  

10 - جمال شلبى شعبان سيد احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   59425 وتم ايداعه بتاريخ  

22-08-2022 برقم ايداع    3237تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  

11 - محمد احمد محمد احمد فليه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32914 وتم ايداعه بتاريخ  

16-09-1996 برقم ايداع    2923تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

12 - اشرف احمد فؤاد ابراهيم المام  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   41785 وتم ايداعه بتاريخ  

30-09-2003 برقم ايداع    5485تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

13 - طلعت احمد سعد عبدالحميد احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   45892 وتم ايداعه بتاريخ  

22-03-2006 برقم ايداع    1914تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

14 - رضوان ابوالنجا سليمان كمالى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   35613 وتم ايداعه بتاريخ  

31-10-1998 برقم ايداع    3469تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - على السمان وسعد جاد   شركة سبق قيدها برقم    33925 قيدت فى 04-07-2016 برقم ايداع   2434 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - على السمان وسعد جاد   شركة سبق قيدها برقم    33925 قيدت فى 04-07-2016 برقم ايداع   2435 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

3 - ايمان حلمى عبدالحق وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    34982 قيدت فى 18-04-1998 برقم ايداع   

1155 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه و تصفيتها نهائيا

4 - شركة نيرمين فوزى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    39155 قيدت فى 01-06-2009 برقم ايداع   

3262 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

5 - الفادى للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    39155 قيدت فى 01-06-2009 برقم ايداع   3262 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

6 - محمد محمد احمد عامر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    38818 قيدت فى 15-07-2001 برقم ايداع   

2559 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

7 - السيد العربي اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    43466 قيدت فى 20-10-2004 برقم ايداع   

4697 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

Sheeba International Garments  )1 - شركه سبأ العالميه للملبس الجاهزه ) ال باحبيشى

Company شركة سبق قيدها برقم     27790 قيدت فى 10-07-1991 برقم ايداع    1553وفى تاريخ  

01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000

2 - علء عبدالهادى عبدالعال على و نورهان علء عبدالهادى عبدالعال وشركاهم للستيراد و التصدير شركة 

سبق قيدها برقم     34455 قيدت فى 15-10-1997 برقم ايداع    3625وفى تاريخ  04-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

3 - محمد ابراهيم خضير و شركاه شركة سبق قيدها برقم     39305 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع    

4627وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

4 - كرم احمد محمود احمد المياح و شريكته شركة سبق قيدها برقم     59215 قيدت فى 23-01-2020 برقم 

ايداع    387وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

5 - محمد سرور احمد عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20120 قيدت فى 23-01-1979 برقم ايداع    

76وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

6 - وليد عدنان عبد الحميد الشامي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     39461 قيدت فى 11-02-2002 برقم 

ايداع    616وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

7 - عبير محمد شحاته فل وشركاها شركة سبق قيدها برقم     27235 قيدت فى 24-09-1990 برقم ايداع    

2157وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

8 - عمرو مصطفى ابراهيم غندر و ايمن البغدادى و شركاهم شركة سبق قيدها برقم     18794 قيدت فى 

30-03-1977 برقم ايداع    643وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,500.000

9 - اولد جوهر شركة سبق قيدها برقم     38772 قيدت فى 03-07-2001 برقم ايداع    2395وفى تاريخ  

14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

10 - محمد عباس عباس شواش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     43916 قيدت فى 09-02-2005 برقم 

ايداع    652وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

11 - وليد السيد ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     45571 قيدت فى 29-01-2006 برقم ايداع    

549وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000.000

12 - شريف السيد مسعد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     57857 قيدت فى 18-08-2015 برقم ايداع    

2852وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

13 - احمد احمد محمود فرج و شركاه شركة سبق قيدها برقم     25292 قيدت فى 14-06-1987 برقم ايداع    

1135وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,800.000

14 - شركه محمد عادل عبدالحليم احمد حبيش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25234 قيدت فى 

05-05-1987 برقم ايداع    904وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

15 - سماح محمد على على اسماعيل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     34966 قيدت فى 1998-04-12 

برقم ايداع    1079وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

16 - محمد محمود كمال عبدالعال خليفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     32673 قيدت فى 1996-07-04 

برقم ايداع    2050وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000
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17 - فتحى عطا عبد الرحيم سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18880 قيدت فى 13-03-1982 برقم 

ايداع    512وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000.000

العناوين

Sheeba International Garments  )1 - شركه سبأ العالميه للملبس الجاهزه ) ال باحبيشى

Company شركة سبق قيدها برقم     27790 قيدت فى 10-07-1991 برقم ايداع    1553وفى تاريخ  

01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد داخل المنطقه الحره العامه بورسعيد

2 - اشرف يحيى منصورالسيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59073 قيدت فى 22-08-2019 برقم ايداع    

5166وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد شقه بالدور الول عقار رقم 14 

جديده شارع هارون الرشيد وحاره المحله

3 - شركه شيل اليكتريك ورك شوب للعمال الكهربائيه محمد رفعت السعيد محمد البذرة وشريكته شركة سبق 

قيدها برقم     35379 قيدت فى 15-08-1998 برقم ايداع    2610وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ ارض رقم )2,1( /ه بالمجمع الثاني C8 جنوب بورسعيد 

بالرسوة و القطعة رقم )1,2,3,4,5,6( /أ بالمجمع الثاني C8 جنوب بورسعيد

4 - محمد عباس عباس شواش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     43916 قيدت فى 09-02-2005 برقم ايداع    

652وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/شقه بالدور 

الثانى 67 النصار والدقهليه

5 - شركة نيرمين فوزى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     39155 قيدت فى 01-06-2009 برقم ايداع    

3262وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد استبعاد الفرع الكائن بالوحده رقم 

722 الكائن بداخل مبنى الخدمات التجاريه الملحق بفندق ريستا

6 - الفادى للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     39155 قيدت فى 01-06-2009 برقم ايداع    3262وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد استبعاد الفرع الكائن بالوحده رقم 722 الكائن 

بداخل مبنى الخدمات التجاريه الملحق بفندق ريستا
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النشاط

1 - اولد جوهر شركة سبق قيدها برقم     38772 قيدت فى 03-07-2001 برقم ايداع    2395 وفى تاريخ  

14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط / الحاق المصريين بالعمل فى الداخل ) توظيف عمال( و 

توريد عمال ... واضافه نشاط / اداره المخازن و المستودعات

2 - محمد عباس عباس شواش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     43916 قيدت فى 09-02-2005 برقم ايداع    

652 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط/تجاره الملبس المستعمله..

3 - سماح محمد على على اسماعيل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     34966 قيدت فى 12-04-1998 برقم 

ايداع    1079 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط / تنظيم المعارض .. اضافه 

نشاط / استيراد السيارات

الكيان القانونى

1 - محمد ابراهيم خضير و شركاه شركة سبق قيدها برقم     39305 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع    

4627 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - اولد جوهر شركة سبق قيدها برقم     38772 قيدت فى 03-07-2001 برقم ايداع    2395 وفى تاريخ  

14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - محمد عباس عباس شواش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     43916 قيدت فى 09-02-2005 برقم ايداع    

652 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - سماح محمد على على اسماعيل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     34966 قيدت فى 12-04-1998 برقم 

ايداع    1079 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - محمد محمود كمال عبدالعال خليفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     32673 قيدت فى 04-07-1996 برقم 

ايداع    2050 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27790   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-1991 برقم ايداع    1553 الى   شركه سبأ العالميه للملبس الجاهزه ) ال باحبيشى( 

Sheeba International Garments Company

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38118   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-2000 برقم ايداع    5913 الى   نبيل عبد الفتاح رمضان طنطاوى وشريكيه

3 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34455   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-10-1997 برقم ايداع    3625 الى   علء عبدالهادى عبدالعال على و نورهان علء 

عبدالهادى عبدالعال وشركاهم للستيراد و التصدير

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39305   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2001 برقم ايداع    4627 الى   محمد ابراهيم خضير و شركاه

5 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59215   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-01-2020 برقم ايداع    387 الى   كرم احمد محمود احمد المياح و شريكته

6 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56724   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-05-2013 برقم ايداع    6146 الى   محمد عمر احمد على معوض و شريكه

7 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27235   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-1990 برقم ايداع    2157 الى   عبير محمد شحاته فل وشركاها

8 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18794   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-1977 برقم ايداع    643 الى   عمرو مصطفى ابراهيم غندر و ايمن البغدادى و شركاهم

9 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43916   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2005 برقم ايداع    652 الى   محمد عباس عباس شواش وشريكته

10 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45571   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-2006 برقم ايداع    549 الى   وليد السيد ابراهيم و شركاه

11 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57857   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2015 برقم ايداع    2852 الى   شريف السيد مسعد عبده وشركاه

12 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25292   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-06-1987 برقم ايداع    1135 الى   احمد احمد محمود فرج و شركاه

13 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25234   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-05-1987 برقم ايداع    904 الى   شركه محمد عادل عبدالحليم احمد حبيش وشركاه

14 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32673   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-1996 برقم ايداع    2050 الى   محمد محمود كمال عبدالعال خليفه وشركاه
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الشخاص

1 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  بناءا على محضر مجلس الداره 

رقم 314 و المنعقد بتاريخ 21 /7 /2022 و المعتمد بتاريخ  10 / 8 / 2022 .. منح الستاذه / شهيره محمد 

مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الداره , و معها ايآ من الستاذ / طارق محمد سعيد فريد عضو مجلس الداره 

المنتدب , او الستاذ / مصطفى محمد عبد المنعم احمد مجتمعين صلحيه التوقيع و التفاوض بشأن عقود التمويل 

او التسهيلت الئتمانيه قصيره و طويله الجل الممنوحه للشركه و إعاده تمويلها مع ايآ من البنوك و المؤسسات 

الماليه سواء كان ذلك التمويل فى صوره تمويل إسلمى او يآ من صور التمويل او التسهيلت الخرى او التاجير 

التمويلى او غيره  و لهما فى سبيل ذلك التوقيع على عقود التمويل او التسهيلت  الئتمانيه و تعديلتها و تجديدها 

و شطبها و تمثيل الفروع الخارجيه للشركه وإداره الحسابات بالبنوك المختلفه و كل مايلزم لتحقيق ايآ مما ذكر من 

اصدار التوكيلت و القرارات ذات الصله و التوقيع على المستندات المرتبطه بالتمويل او التسهيلت الئتمانيه 

داخل  جمهوريه مصر العربيه او خارجها نيابه عن الشركه و لرئيس مجلس الداره الحق فى التوكيل او تفويض 

من تراه مناسبآ من الغير فى كل او بعض مما ذكر .

2 - طارق محمد سعيد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

3 - سحر محمد على السلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

4 - خالد عبد الحميد على ابو بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

5 - بيتر وليم بولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-1978 برقم 

EFG Capital  ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  عضو مجلس اداره ممثل عن شركه

Partnar
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6 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  تفويض السيده / شهيره محمد 

مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره مجتمعه مع اى من الستاذ العضو المنتدب او الستاذ رئيس قطاع المالى 

فى التوقيع على الكفالت التضامنيه و كافه العقود والمستندات اللزمه للتنازل عن او رهن اصول  ومنقولت 

وممتلكات الشركه.الموافقه على منح الستاذه شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره او الستاذ/

طارق محمد سعيد فريد عضو مجلس الداره المنتدب او الستاذ/مصطفى محمد عبد المنعم احمد رئيس القطاع 

المالى صلحيه التوقيع على الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه والتابعه داخل جمهوريه مصر العربيه اوخارجها 

نيابه عن الشركه وكذالك مجتمعين فى التوقيع على كافه العقود والمستندات اللزمه للتنازل عن او رهن اصول 

ومنقولت وممتلكات الشركه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر)رهن السهم المملوكه للشركه بالشركات 

الخرىاو التنازل عنها رهن الحسابات البنكيه رهن المركبات ومنقولت واصول الشركه الخرى التنازل عن 

مستحقات الشركه لدى الغير التنازل عن وثائق التامين ومستحقاتها......المصادقه على تفويض الستاذه رئيس 

مجلس الداره مجتمع مع الستاذ العضو المنتدب فى التوقيع على كافه اعمال التصرف وتمثيل الشركه فى حضور 

الجمعيات العامه العاديه والغير عاديه للشركات الشقيقه والتصويت على القرارات بها وفقا لما يرونه مناسبا كما تم 

الموافقه على////منح الستاذه شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره والستاذ طارق محمد سعيد 

فريد عضو مجلس الداره المنتدب مجتمعين صلحيه الحق فى ابرام كافه اعمال التصرف المقرره قانونا نيابه عن 

الشركه ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر )البيع او الشراء او التحكيم او القروض او البراء او الصلح 

ولهما فى سبيل ذالك التوقيع على عقود شراء وبيع السفن والوحدات البحريه والعقارات والراضى والمخازن 

والورش الخاصه بالشركه واى اصول مملوكه لها كما لهما الحق فى تمثيل الشركه فى حضور الجمعيات العامه 

العاديه والغير عاديه الخاصه بايه شركات اخرى تمتلك فيها الشركه نسبه من الحصص او راس المال والتصويت 

على القرارات بها وفقا لما يرونه مناسبا ولهما الحق منفردين فى اصدار التوكيلت او التفويضات اللزمه لمن 

يرونه مناسبا فى كل او بعض ما ذكر...كما تم الموافقه على///تفويض كل من الستاذ/ اشرف احمد محمود هلل 

والستاذ/احمد محمد حسن البورينى والستاذ/رامز السيد محجوب السيد والستاذ/محمد عبد السلم محمد البيومى 

مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافه الجراءات اللزمه لعتماد محاضر الجمعيه العامه العاديه واجتماعات مجلس 

الداره وتمثيل الشركه والتوقيع لدى هيئه العامه للستثمار والمناطق الحره ومجمع خدمات الستثمار وتمثيل 

الشركه والحضور امام كافه الجهات الداريه والحكوميه ولهم فى ذالك كافه الصلحيات من استلم وتسليم 

المستندات والتوقيع عن الشركه امام الهيئات والتاشير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام 

الجهات الداريه ايا كانت ومصلحه الشهر العقارى والغرفه التجاريه ومكتب توثيق الخارجيه

7 - شرين ماجد نديم محمد محمد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

8 - ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

9 - بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19564   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1978 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1978  بــ :  

10 - محمد امان سالم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  عضو من ذوى الخبره

11 - اشرف محمود كامل محمد فهمى المخزنجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  ممثل صندوق الخدمات 

والتنمية المحلية لمحافظة بورسعيد

12 - نعمان على نعمان على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  ممثل عن صندوق تامين 

السيارات محافظه بورسعيد برسم المدينه الحره

13 - ممدوح احمد عبدالتواب محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  ممثل الشركه العربيه الدوليه 

للستثمارات
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14 - ناصر فؤاد ابوهيبة المليجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  عضو مجلس الداره ممثل عن 

شركه اعمال النقل

15 - مجدى حسن عيد عمار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  تفويض السيد رئيس مجلس 

الداره على شراء و بيع السيارات و المقطورات الخاصه بالشركه

16 - تهانى محمد عبد الحليم عنتر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  عضو مجلس اداره ممثل بنك 

مصر

17 - مجدى حسن عيد عمار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1981 برقم ايداع   3506 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1981  بــ :  له حق التوقيع منفردا عن 

الشركة اما كافة الجهات و البنوك و كذلك الشيكات و التحويلت و الجراءات المصرفية

18 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  منح الستاذه / شهيره محمد 

مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره مجتمعه مع الستاذ / محمد محمد طارق ماجد نديم عضو مجلس الداره 

المنتدب صلحيه التوقيع على الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه و التابعه داخل جمهوريه مصر العربيه او 

خارجها نيابه عن الشركه و كذلك مجتمعين فى التوقيع على كافه العقود و المستندات اللزمه للتنازل عن او رهن 

اصول ومنقولت و ممتلكات الشركه ومنها على سبيل المثال و لبس الحصر ) رهن السهم المملوكه للشركه 

بالشركات الخرى و/او التنازل عنها رهن الحسابات البنكيه رهن المركبات و منقولت و اصول الشركه الخرى 

التنازل عن مستحقات الشركه لدى الغير التنازل عن وثائق التأمين ومستحقاتها ( .. ولهم الحق فى ابرام كافه 

اعمال التصرف المقرره قانونآ نيابه عن الشركه و من بينها على سبيل المثال و ليس الحصر ك )البيع او الشراء 

او التحكيم او القرض او البراء او الصلح ( ولهما فى سبيل ذلك التوقيع على عقود شراء وبيع السفن والوحدات 

البحريه و العقارات والراضى و المخازن و الورش الخاصه بالشركه و اى اصول مملوكه لها و لهم الحق 

منفردين فى اصدار التوكيلت او التفويضات اللزمه لمن يرونه مناسبآ فى كل او بعض مما ذكر....والستاذ/احمد 

السيد محمد اسماعيل احمد فى تمثيل الشركه والتوقيع على التاشير امام مجمع خدمات الستثمار والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحره ومكتب السجل التجارى والغرفه التجاريه واستخراج شهادات المزاوله منها ومكتب 

توثيق الخارجيه

19 - طارق محمد سعيد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  تعديل صفه السيد / طارق محمد 

سعيد فريد من عضو مجلس اداره المنتدب ممثل عن شركه الخدمات الملحيه والبتروليه الى عضو مجلس الداره 

مع البقاء على كافه الصلحيات السابق منحها له

20 - طارق محمد سعيد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26630   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1989 برقم ايداع   1894 تم التأشير فى تاريخ 13-04-1994  بــ :  الموافقه على تعديل صفته من 

عضو مجلس اداره منتدب ممثل عن شركه الخدمات الملحيه والبتروليه الى عضو مجلس الداره المنتدب مع 

البقاء على كافه الصلحيات السابق منحها له كما هى دون تعديل

47 - وليد محمد سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

او منفردين وفى حاله القروض و الرهن و التصرف فى اصول الشركه تكون بموافقه جميع المذكورين اعله ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى اداره الشركه

48 - محمد سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

49 - سالم محمد سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

او منفردين وفى حاله القروض و الرهن و التصرف فى اصول الشركه تكون بموافقه جميع المذكورين اعله ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى اداره الشركه
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50 - وئام  محمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

51 - جمال  سالم  عبيد باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

52 - شاديه  عمر عبيد باحبيشى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

53 - لل مليكه بن الشادلى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-10 

برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

54 - شيماء سعيد سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

55 - يوسف انور سالم عبيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-10 

برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

56 - محمد سعيد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

57 - سعيد سالم عبيد باحبيش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

21 - شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26630   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1989 برقم ايداع   1894 تم التأشير فى تاريخ 13-04-1994  بــ :  الموافقه على منح الستاذه/شهيره 

محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره مجتمعه مع الستاذ/طارق محمد سعيد فريد العضو المنتدب صالحيه 

التوقيع على الكفالت التضامنيه للشركات الشقيقه والتابعه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها نيابه عن 

الشركه وكذالك مجتمعين فى التوقيع على كافه العقود والمستندات اللزمه للتنازل عن او رهن اصول ومنقول 

وممتلكات الشركه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر)رهن السهم المملوكه للشركه بالشركات الخرى او 

التنازل عنها رهن الحسابات البنكيه رهن المركبا ومنقولت واصول الشركه الخرى والتنازل عن مستحقات 

الشركه لدى الغير والتنازل عن وثائق التامين ومستحقاتها .....الموافقه على منح الستاذه /شهيره محمد مجدى 

ابراهيم زيد رئيس مجلس الداره مجتمعه مع الستاذ/طارق محمد سعيد فريد العضو المنتدب صلحيه الحق فى 

ابرام كافه اعمال التصرف المقرره قانونا نيابه عن الشركه ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر)البيع او 

الشراء او التحكيم او القرض او البراء او الصلح ولهم فى سبيل ذالك التوقيع على عقود شراء وبيع السفن 

والوحدات البحريه والعقارات والراضى والمخازن والورش الخاصه بالشركه و اى اصول مملوكه لها ولهما 

الحق منفردين فى اصدار التوكيلت او التفويضات اللزمه لمن يرونه مناسبا فى كل او بعض مما ذكر...كما تم 

الموافقه على///تفويض كل من الستاذ/ اشرف احمد محمود هلل والستاذ/احمد محمد حسن البورينى والستاذ/

رامز السيد محجوب السيد والستاذ/محمد عبد السلم محمد البيومى مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافه 

الجراءات اللزمه لعتماد محاضر الجمعيه العامه العاديه واجتماعات مجلس الداره وتمثيل الشركه والتوقيع لدى 

هيئه العامه للستثمار والمناطق الحره ومجمع خدمات الستثمار وتمثيل الشركه والحضور امام كافه الجهات 

الداريه والحكوميه ولهم فى ذالك كافه الصلحيات من استلم وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركه امام الهيئات 

والتاشير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام الجهات الداريه ايا كانت ومصلحه الشهر 

العقارى والغرفه التجاريه ومكتب توثيق الخارجيه

22 - عمرو محمد جوهر زايد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38772   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2001 برقم ايداع   2395 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2002  بــ :  خروج من الشركه

23 - ابراهيم محمد جوهر زايد جاد ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    38772   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2001 برقم ايداع   2395 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2002  بــ :  

24 - احمد محمد جوهر زايد جاد ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38772   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2001 برقم ايداع   2395 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2002  بــ :  له حق الداره والتوقيه منفردا

25 - فتحى عطا عبد الرحيم سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  وله حق الداره والتوقيع منفردا 

وله تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص
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26 - السيد  عطا عبد الرحيم محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  

27 - هدى عطا عبد الرحيم محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  

28 - ماجده عطا عبد الرحيم سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  

29 - فاطمه عطا عبد الرحيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  

30 - سحر عطا عبد الرحيم محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18880   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1982 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2013  بــ :  

31 - سامر عدنان عبد الحميد الشامي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39461   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2002 برقم ايداع   616 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  خروج من الشركه

32 - سماح محمد على على اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34966   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-1998 برقم ايداع   1079 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  لهما حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

33 - حنان محمد سليمان اللفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34966   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-1998 برقم ايداع   1079 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  لهما حق اادراه والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

34 - سالي سرور احمد عمر بلط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20120   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1979 برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  خروج من الشركه

35 - سعده عزت عبدالمجيد ابوالغيط صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20120   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1979 برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  خروج من الشركه

36 - محمود سرور احمد عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20120   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1979 برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  خروج من الشركه

37 - ندي سرور احمد عمر بلط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20120   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1979 برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  خروج من الشركه

38 - اصيل جمال سالم باحبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

او منفردين وفى حاله القروض و الرهن و التصرف فى اصول الشركه تكون بموافقه جميع المذكورين اعله ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى اداره الشركه

39 - انور سالم عبيد باحبيش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-10 

برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج لوفاه

40 - نبيل سالم عبيد باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

41 - ردينه احمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

42 - ريهام احمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

43 - اديب جمال سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

44 - مرام محمد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

45 - بسمه انور سالم عبيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-10 

برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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46 - ياسر سعيد سالم باحبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27790   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1991 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

58 - جيهان  احمد عوض  شمس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34455   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1997 برقم ايداع   3625 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

59 - نورهان علء  عبدالهادى عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34455   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1997 برقم ايداع   3625 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

60 - باسم  علء عبدالهادى عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34455   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1997 برقم ايداع   3625 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

61 - علء عبد الهادى عبد العال  على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34455   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1997 برقم ايداع   3625 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

62 - ابراهيم مصطفي محمد خضير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

63 - نيفين  ابراهيم  مصطفى  خضير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

64 - داليا ابراهيم  مصطفى  خضير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

65 - رشا إبراهيم مصطفى محمد خضير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

66 - جمال فريد محمد خضير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع  

مجتمعين اومنفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ما عدا ما يخص بيع او رهن عقارات او اصول 

عقاريه للشركه فيكون التوقيع لجميع الشركاء مجتمعين

67 - محمد ابراهيم مصطفي محمد خضير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39305   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن .. لهما حق الداره والتوقيع  مجتمعين اومنفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه 

ما عدا ما يخص بيع او رهن عقارات او اصول عقاريه للشركه فيكون التوقيع لجميع الشركاء مجتمعين

68 - محمود احمد محمود احمد المياح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    59215   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   387 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  خروج من الشركه

69 - امال  حسين  حسن صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1990 برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

70 - ممدوح محمد شحاته فل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    1990-09-24 

برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

71 - محمد ممدوح محمد شحاته فل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1990 برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بوصايه والدتهم / رانيا نبوى 

انور عسران

72 - سيف  ممدوح محمد شحاته فل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1990 برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  وصايه والدتهم رانيا نبوى انور 

عسران

73 - جودى ممدوح محمد شحاته فل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1990 برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بوصايه و الدتهم رانيا نبوى 

انور عسران

74 - جنى ممدوح محمد شحاته فل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1990 برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بوصايه والدتهم/ رانيا نبوى 

انور عسران
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75 - عبير محمد شحاته فل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    1990-09-24 

برقم ايداع   2157 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

76 - امل احمد السيد البغدادى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

77 - رجاء الحسينى عبد ا السايح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

78 - اشرف احمد السيد البغدادى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

79 - وائل مصطفى ابراهيم غندور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

80 - مصطفي ابراهيم حسن غندور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

81 - نجوى مصطفى ابراهيم غندور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

82 - فوزيه  احمد السيد البغدادى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

83 - محمد مصطفى ابراهيم غندور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

84 - ايمن احمد السيد البغدادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

85 - امال  عبد الحى حسن  باشا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

86 - عمرو مصطفى ابراهيم حسن غندور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18794   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  لهما حق الداره والوقيع مجتمعين 

او منفردين

87 - محمد عباس عباس شواش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43916   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

88 - حسن محمد عبد الفتاح العرباني  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43916   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خروج من الشركه

89 - سلمى محمد عباس عباس شواش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43916   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

90 - رضا السيد ابراهيم الخانكي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45571   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2006 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

91 - وليد رضا السيد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45571   وتم ايداعه بتاريخ    2006-01-29 

برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  له حق الدارة و التوقيع منفردا

92 - سمير رضا السيد الخانكى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45571   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2006 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

93 - محمد رضا السيد الخانكى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45571   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2006 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  الشريك الموصي خرج في نفس 

العقد

94 - نجاه محمد سليمان غزي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45571   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2006 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  الشريك الموصي خرج في نفس 

العقد
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95 - مصطفى محمد السيد خضير  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57857   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   2852 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج من الشركه

96 - شريف  السيد مسعد عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57857   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   2852 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  له حق الداره و التوقيع منفردا

97 - مروه محمد فؤاد صديق حبيب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57857   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   2852 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج من الشركه

98 - نسرين محمود محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

99 - رباب  حامد محمد عبدالسلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

100 - محمود طارق محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

101 - طارق  محمود  محمد السيد  فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

102 - رحاب حامد عبدالحميد  عبدالهادى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

103 - محمود محمود محمد السيد فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

104 - تقى ايهاب احمد محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

105 - روضه  ايهاب احمد محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

106 - يوسف ايهاب احمد محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

107 - محمد طارق محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

108 - مؤمن طارق محمود محمد السيد فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  قاصر بوليه والدته

109 - حكمت محمد عبدالسلم على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

110 - احمد احمد محمود فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  له حق الداره و التوقيع منفردا

111 - ايهاب  احمد محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

112 - محمد محمود محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

113 - رامى محمود محمود فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25292   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1987 برقم ايداع   1135 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

114 - شيرين عادل عبدالحليم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

115 - ملك اسكندر وغبر عبد  الملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

116 - عادل عبد الحليم احمد حبيشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه
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117 -  هاجر عادل عبد الحليم احمد حبيش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

118 - محمد عادل عبدالحليم احمد  حبيش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  له حق الداره و التوقيع منفردا

119 - سهير محمد محمد هلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

120 - انجى عادل عبد الحليم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1987 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

121 - فاطمة السيد محمد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32673   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1996 برقم ايداع   2050 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  تعديل صفتها من  شريكه 

متضامنه الى موصيه

122 - محمود كمال عبد العال خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32673   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1996 برقم ايداع   2050 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

123 - محمد محمود كمال عبدالعال  خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32673   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1996 برقم ايداع   2050 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  له حق الداره و التوقيع منفردا

124 - دنيا  محمود كمال عبدالعال خليفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32673   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1996 برقم ايداع   2050 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد يسري عبده محمود فشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38994   قيدت فى   05-09-2001 برقم 

ايداع    3395 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

2 - محمود عبد الوارث امين حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48265   قيدت فى   29-07-2012 برقم 

ايداع    4007 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

3 - منى محمود ابو الفتوح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48472   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

4416 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

4 - رئيفه السيد حميدو وحيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48667   قيدت فى   22-08-2012 برقم ايداع    

4690 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

5 - منال محمود ابراهيم ابو الحمايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48720   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    4770 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

6 - رمسيس وليم فانوس اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48831   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

4937 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

7 - عبد الناصر ابراهيم على الحديدى القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56832   قيدت فى   2014-08-05 

برقم ايداع    2750 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

8 - احمد قنديل للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32633   قيدت فى   26-06-1996 برقم ايداع    

1946 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

9 - على حجازى على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32917   قيدت فى   17-09-1996 برقم ايداع    

2937 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

10 - ايمن عادل ابراهيم جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34051   قيدت فى   02-07-1997 برقم ايداع    

2267 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

11 - البسيونى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38012   قيدت فى   23-10-2016 برقم ايداع    

3686 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

12 - البسيوني للتجاره والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38012   قيدت فى   08-11-2000 برقم 

ايداع    5528 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

13 - فاطمه محمد احمد السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38804   قيدت فى   11-07-2001 برقم 

ايداع    2515 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

14 - ايمن محمود محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43616   قيدت فى   05-12-2004 برقم ايداع    

5174 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-04

15 - مني وهبه شكري وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45609   قيدت فى   06-02-2006 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-05

16 - محمود عبد الفتاح محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46905   قيدت فى   22-08-2006 برقم 

ايداع    9095 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

17 - فاطمه زكريا محمد البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48279   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    4079 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

18 - شيماء غريب سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48408   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

4331 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

19 - السيد محمد حسن غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26503   قيدت فى   16-08-1989 برقم ايداع    

1359 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

20 - ياسمين ابراهيم محمد الرزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33365   قيدت فى   19-12-1996 برقم 

ايداع    4408 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

21 - مها حنيدق محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33410   قيدت فى   02-01-1997 برقم ايداع    

17 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01
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22 - مها حنيدق محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33410   قيدت فى   08-02-2010 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-02-07

23 - امينة ابراهيم محمد عصعوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48165   قيدت فى   26-12-2011 برقم 

ايداع    11896 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

24 - ابراهيم ابراهيم على كمالو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48486   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

4442 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

25 - المهندس نور الدين يحيي زهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22711   قيدت فى   14-02-1983 برقم 

ايداع    284 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

26 - المهندس نور الدين يحيى محمد زهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22711   قيدت فى   2001-05-02 

برقم ايداع    1557 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

27 - عادل على محمد سيلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25208   قيدت فى   13-04-1987 برقم ايداع    

792 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

28 - حسن حسن حسن شتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25375   قيدت فى   08-08-1987 برقم ايداع    

1376 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

29 - جمال محمد السعيد عبد المقصود فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28218   قيدت فى   1992-01-26 

برقم ايداع    218 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

30 - على غريب حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28380   قيدت فى   19-04-1992 برقم ايداع    

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

31 - على على حسين مخلص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33139   قيدت فى   31-10-1996 برقم ايداع    

3576 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

32 - هشام النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33862   قيدت فى   15-05-1997 برقم ايداع    1616 وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

33 - حنفى عبد الرؤوف محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45354   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    5162 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

34 - حنفي عبد الروؤف محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45354   قيدت فى   10-12-2005 برقم 

ايداع    5383 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

35 - شيرين ابو المعاطي محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45981   قيدت فى   06-04-2006 برقم 

ايداع    2413 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

36 - سمير فوزى قلينى مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48315   قيدت فى   05-08-2012 برقم ايداع    

4171 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

37 - فاطمه عبد السلم عبد الحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48325   قيدت فى   2012-08-06 

برقم ايداع    4194 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

38 - فايزة حسن  الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27991   قيدت فى   08-10-1991 برقم ايداع    

2405 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

39 - طارق عبد الرازق  حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28149   قيدت فى   15-12-1991 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

40 - حسن محمد حسن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28204   قيدت فى   19-01-1992 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

41 - حسن محمد حسن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28204   قيدت فى   19-10-2009 برقم ايداع    

4907 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

42 - ابراهيم محمد ابراهيم محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28603   قيدت فى   12-08-1992 برقم 

ايداع    1616 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

43 - اشرف فؤاد محمد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33941   قيدت فى   20-06-1997 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19
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44 - تامر حسن احمد الغزناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33976   قيدت فى   08-06-1997 برقم ايداع    

1952 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

45 - احمد سمير احمد مسعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39304   قيدت فى   10-12-2001 برقم 

ايداع    4619 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

46 - السيد سعد عوض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42049   قيدت فى   03-07-2007 برقم ايداع    

2375 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

47 - مريم محمد شلبي صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45699   قيدت فى   20-02-2006 برقم ايداع    

1057 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

48 - محمد عادل فؤاد احمد السري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47016   قيدت فى   10-09-2006 برقم 

ايداع    9436 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

49 - محمود سمير محمد ابو العنين فلفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48286   قيدت فى   2012-08-01 

برقم ايداع    4105 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

50 - سهام زكريا فرحات البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48308   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    4162 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

51 - السيد حافظ حافظ شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32661   قيدت فى   02-07-1996 برقم ايداع    

2020 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

52 - رضا محمد ابراهيم نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34211   قيدت فى   09-08-1997 برقم ايداع    

2748 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

53 - احمد علي عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38953   قيدت فى   22-08-2001 برقم ايداع    

3215 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

54 - رحاب عادل ابراهيم عبده جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46420   قيدت فى   14-06-2006 برقم 

ايداع    6895 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

55 - عبده المتولى المتولى يوسف صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48336   قيدت فى   2012-08-06 

برقم ايداع    4213 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

56 - سامي جورج سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40117   قيدت فى   06-08-2002 برقم ايداع    

2872 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

57 - نجاه سعد سلمون اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48211   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

2005 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

58 - مصطفى السيد السعيد رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48299   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

4131 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

59 - عيد عبد العظيم عبد الكريم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48384   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    4291 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

60 - ياسر مصطفى فهمى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48429   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    4360 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

61 - السيد العربي الطنطاوي فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45902   قيدت فى   23-03-2006 برقم 

ايداع    1953 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

62 - حسن عبد القادر محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48492   قيدت فى   13-08-2012 برقم 

ايداع    4452 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

63 - ياسر احمد عبده السرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48893   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

5053 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

64 - محمد مصطفى جاد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49199   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

5503 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

65 - محمد حماده نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19878   قيدت فى   06-08-1978 برقم ايداع    

852 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05
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66 - عبد السلم احمد عبدهحجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28622   قيدت فى   20-08-1992 برقم 

ايداع    1679 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

67 - محمد فطين محمد نويصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34054   قيدت فى   15-03-2009 برقم ايداع    

2145 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

68 - صيدليه نويصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34054   قيدت فى   02-07-1997 برقم ايداع    2285 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

69 - محمد حسن عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39955   قيدت فى   19-06-2002 برقم ايداع    

2305 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

70 - محمود محمود عبده عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48229   قيدت فى   20-06-2012 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

71 - وفاء محمد عبد الرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48302   قيدت فى   02-08-2012 برقم 

ايداع    4149 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

72 - منه مسعد مصطفى احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48364   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    4259 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

73 - محمد احمد محمود السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49254   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

5702 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

74 - هيثم  محمد حسين  محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27940   قيدت فى   14-09-1991 برقم ايداع    

2207 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

75 - حسن حسن محمود الطرامسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34226   قيدت فى   13-08-1997 برقم 

ايداع    2798 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

76 - احمد وزيرى امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38016   قيدت فى   08-11-2000 برقم ايداع    5542 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

77 - السيده سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45247   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

4927 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

78 - هانى وليم فهمى عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48431   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

4362 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

79 - فرج احمد اسماعيل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48459   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    4390 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

80 - عبير نعيم محمد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48518   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

4487 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

81 - جمال عوض احمد عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54843   قيدت فى   29-04-2013 برقم 

ايداع    4249 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

82 - هدى محمد الصعيدى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58235   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    605 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

83 - فوزيه حسين هلل حمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58318   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

84 - عزت السيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28456   قيدت فى   01-06-1992 برقم ايداع    

1156 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

85 - جمال محمد محمد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30663   قيدت فى   26-07-2016 برقم ايداع    

2647 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

86 - امال  عبد العليم  غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33572   قيدت فى   25-02-1997 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

87 - السيده عبد القادر عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34022   قيدت فى   22-06-1997 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21
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88 - محمد السيد علي حتاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39899   قيدت فى   02-06-2002 برقم ايداع    

2095 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

89 - عبد المطلب السيد عبد المطلب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44818   قيدت فى   2005-08-13 

برقم ايداع    3558 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

90 - سماح السيد اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48488   قيدت فى   13-08-2012 برقم 

ايداع    4444 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

91 - محمد عبد الملك عيسى على ابو حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48512   قيدت فى   2012-08-14 

برقم ايداع    4481 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

92 - السيد السيد محمود محمد الحلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48855   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    4980 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

93 - د . محمد رجائى مصباح ابراهيم ابوالعطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21606   قيدت فى   

06-06-1981 برقم ايداع    1241 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-05

94 - محمد خالد مصطفى السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33630   قيدت فى   10-03-1997 برقم 

ايداع    779 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

95 - على ابراهيم على العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39060   قيدت فى   29-09-2001 برقم ايداع    

3694 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

96 - فتحى عبد العال حميد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42859   قيدت فى   2016-10-10 

برقم ايداع    3481 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

97 - احمد محسن مصطفي محمد الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46534   قيدت فى   2006-06-28 

برقم ايداع    7641 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

98 - عبير صبري محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47258   قيدت فى   05-11-2006 برقم 

ايداع    10251 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

99 - اسلم احمد مختار احمد قوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47339   قيدت فى   15-11-2006 برقم 

ايداع    10477 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

100 - نجوى مختار الساعى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48565   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    4552 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

101 - شرين مهدى ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48592   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    4593 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

102 - امال عابدين عصران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49258   قيدت فى   13-09-2012 برقم 

ايداع    5710 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

103 - منيره عبد البارى محمد محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56904   قيدت فى   2013-05-23 

برقم ايداع    6370 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-22

104 - امل عربى حسين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58294   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1787 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

105 - ناديه  عوض  مصطفى المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33563   قيدت فى   24-02-1997 برقم 

ايداع    572 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-23

106 - رنا ابراهيم محمد محمود العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48116   قيدت فى   2011-10-26 

برقم ايداع    9536 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

107 - سها جمال مصطفى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48335   قيدت فى   06-08-2012 برقم 

ايداع    4212 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

108 - مديحه وفيق عبد الحليم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48380   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    4287 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

109 - مصطفى صديق محمد عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48682   قيدت فى   22-08-2012 برقم 

ايداع    4706 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21
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110 - وائل عبده عبده البقرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58073   قيدت فى   26-05-2016 برقم ايداع    

2045 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

111 - على احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58282   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

112 - صبرى عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18603   قيدت فى   11-01-1977 برقم ايداع    75 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

113 - على ابراهيم احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26140   قيدت فى   07-12-1988 برقم ايداع    

1935 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-06

114 - عبد المسيح ميخائيل يعقوب ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33794   قيدت فى   2008-02-27 

برقم ايداع    841 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

115 - عبد المسيح ميخائيل يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33794   قيدت فى   22-04-1997 برقم 

ايداع    1341 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

116 - شيماء محمد احمد محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39636   قيدت فى   30-03-2002 برقم 

ايداع    1298 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

117 - محمد السيد محمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40208   قيدت فى   03-06-2010 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

118 - محمد السيد محمد الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40208   قيدت فى   27-08-2002 برقم ايداع    

3162 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

119 - محمود عبد الغنى ابو الحديد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48240   قيدت فى   2012-01-26 

برقم ايداع    3219 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

120 - شيراز فوزى محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48356   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

4250 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

121 - عزه مصطفى ابراهيم ابراهيم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48499   قيدت فى   

13-08-2012 برقم ايداع    4462 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-12

122 - شروق محمد محمد محمد الديوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48516   قيدت فى   2012-08-14 

برقم ايداع    4485 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

123 - منير وديع واصف موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32166   قيدت فى   22-01-1996 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-21

124 - زياد  اسماعيل  حسانين بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34127   قيدت فى   20-07-1997 برقم 

ايداع    2501 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

125 - رشدى محمد عوضين مختار الحوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34172   قيدت فى   1997-07-29 

برقم ايداع    2632 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

126 - ايمان التابعى عبد الفضيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48547   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    4533 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

127 - كريمه يوسف نظير عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48608   قيدت فى   15-08-2012 برقم ايداع    

4609 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

128 - مجدى زكريا ابراهيم المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48939   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    5125 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

129 - احمد نسيم حسن قيشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58338   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3572 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

130 - سعد سعد محمد حراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22459   قيدت فى   02-09-1982 برقم ايداع    

1527 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

131 - محسن حسن عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37331   قيدت فى   06-05-2000 برقم ايداع    

1856 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05
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132 - عبده محمد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39695   قيدت فى   13-04-2002 برقم ايداع    

1411 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

133 - احمد السيد العربي احمد شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46292   قيدت فى   24-05-2006 برقم 

ايداع    6010 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

134 - ماجده عطا عبدالرحيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48245   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    3587 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

135 - محمد ابراهيم على حسن اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48447   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    4383 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

136 - احمد بديع سعد محمد زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48577   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    4573 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

137 - مسعد عبد الفتاح محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48733   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    4786 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

138 - اشرف محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48753   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

4801 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

139 - هبه ا حمدى ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51716   قيدت فى   2012-01-26 

برقم ايداع    10768 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

140 - اشرف عباس مرسى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28369   قيدت فى   16-04-1992 برقم 

ايداع    817 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

141 - وفاء مصطفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28667   قيدت فى   13-09-1992 برقم ايداع    

1849 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

142 - عيد عبيد محمود عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45510   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

2825 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

143 - سوزان بطل بطل محمد شميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47409   قيدت فى   23-11-2006 برقم 

ايداع    10689 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

144 - ابراهيم عبده ابراهيم المنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48035   قيدت فى   12-05-2011 برقم 

ايداع    3777 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

145 - محمد ابو المعاطى السيد محمد نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48272   قيدت فى   2012-07-31 

برقم ايداع    4059 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

146 - مسعد جعفر فهيم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48709   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

4745 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

147 - سحر فاروق متولى سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48735   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    4788 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

148 - ثناء يحى محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49331   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    

2151 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

149 - سوزان كمال جرس لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49474   قيدت فى   27-06-2012 برقم 

ايداع    6413 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

150 - محمد ابراهيم حسن العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32765   قيدت فى   06-08-1996 برقم 

ايداع    2423 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

151 - ايمن  محمد وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34053   قيدت فى   02-07-1997 برقم ايداع    

2277 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

152 - احمد حسن محمد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39713   قيدت فى   16-04-2002 برقم 

ايداع    1451 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

153 - احلم عبد المول محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47297   قيدت فى   2006-11-08 

برقم ايداع    10337 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

Page 32 of 41 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

154 - امنيه محمد على محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48274   قيدت فى   31-07-2012 برقم 

ايداع    4061 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

155 - محمد محسن حسن محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48469   قيدت فى   2012-08-12 

برقم ايداع    4413 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

156 - محمد السيد السيد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48749   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

4797 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

157 - فتحى حمودة حمودة سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21922   قيدت فى   18-11-1981 برقم 

ايداع    3122 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

158 - ايهاب ابراهيم الماحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33834   قيدت فى   07-05-1997 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

159 - احمد محمد طه محمود شيخون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46898   قيدت فى   21-08-2006 برقم 

ايداع    9081 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

160 - محمد محمود محمد محمود الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48215   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    2284 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

161 - ياسين محمد ياسين محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48393   قيدت فى   2012-08-08 

برقم ايداع    4307 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

162 - صالح محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48574   قيدت فى   15-08-2012 برقم ايداع    

4568 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

163 - احمد محمد محمد يوسف قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48705   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    4741 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

164 - انعام محمد محمود حسن سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48727   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    4780 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

165 - محمد عبد القادر على مشالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58290   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    1654 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

166 - محمد محمود نصر المير منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20055   قيدت فى   1997-07-06 

برقم ايداع    2328 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

167 - محمود محمد حسين الكاشف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28580   قيدت فى   02-08-1992 برقم 

ايداع    1553 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

168 - مبهابكو انترناشيونال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34349   قيدت فى   14-09-1997 برقم ايداع    

3194 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

169 - نهله ابراهيم الدسوقى السيد البوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48465   قيدت فى   2012-08-12 

برقم ايداع    4409 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

170 - مروى عزيز محمد الرمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48746   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

4793 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

171 - عنايات عوض على طيرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49492   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

6445 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

172 - محمد فتحى المرسى محمد الرودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58274   قيدت فى   2017-03-29 

برقم ايداع    1490 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

173 - سعد عبد النعيم على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22260   قيدت فى   03-05-1982 برقم 

ايداع    821 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

174 - ياسر السيد العربى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33962   قيدت فى   05-06-1997 برقم 

ايداع    1928 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

175 - محبوبه حلمى حسنين عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31876   قيدت فى   22-10-1995 برقم 

ايداع    2882 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21
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176 - كمال احمد حمزه محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40038   قيدت فى   15-07-2002 برقم 

ايداع    2617 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

177 - هشام ابراهيم الدسوقي عبد الفتاح دبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40056   قيدت فى   2002-07-20 

برقم ايداع    2677 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

178 - هشام ابراهيم الدسوقي عبد الفتاح دبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40056   قيدت فى   2014-11-26 

برقم ايداع    4122 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

179 - اماني محمد يوسف فويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47354   قيدت فى   15-11-2006 برقم ايداع    

10504 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

180 - عل السيد السيد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49353   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    2192 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

181 - سامى فرج شنوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27571   قيدت فى   17-03-1991 برقم ايداع    

714 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

182 - جمال محمد احمد عبده الرومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36783   قيدت فى   08-01-2017 برقم 

ايداع    115 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

183 - جمال محمد احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36783   قيدت فى   12-10-2009 برقم ايداع    

4777 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

184 - الحسيني انسي مرسي ابو كرات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40095   قيدت فى   30-07-2002 برقم 

ايداع    2790 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

185 - عمر عبد اللطيف ابو المجد عمر للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47724   قيدت فى   

23-05-2007 برقم ايداع    1966 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

186 - ميرا مصطفى محمد حسن غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48374   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    4272 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

187 - سعاد حامد محمود عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48538   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

4523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

188 - امل السيدعلى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49235   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

5611 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

189 - محمود ابراهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58218   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

18 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01
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تجديد شركات

1 - مصطفى عبد الرحمن محمد التربى و محمد مصطفى التربى   شركة سبق قيدها برقم :   18071  قيدت 

فى  24-06-1976 برقم ايداع   510 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2026  12:00:00ص

2 - علء عبد الحميد الغوالبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22193  قيدت فى  25-03-1982 برقم 

ايداع   607 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00

ص

3 - جليله احمد يوسف سميسم و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39054  قيدت فى  26-09-2001 برقم 

ايداع   3674 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

4 - محمد جمال شعبان وشريكه مازن جمال شعبان للستيراد والتصدير وتجاره الملبس   شركة سبق قيدها برقم 

:   45604  قيدت فى  05-02-2006 برقم ايداع   698 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/02/2026  12:00:00ص

5 - كامل حليم مرزوق موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57827  قيدت فى  24-06-2015 برقم 

ايداع   2402 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2025  

12:00:00ص

6 - وليد محمد عرفات ابراهيم وشريكتة ) جنجر للسياحه (   شركة سبق قيدها برقم :   59420  قيدت فى  

16-11-1989 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2024  12:00:00ص

7 - منير واخيه محسن مصطفى كمال   شركة سبق قيدها برقم :   24592  قيدت فى  12-03-1986 برقم 

ايداع   703 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2026  12:00:00

ص

8 - شركة ياسر ونيفين ونرمين محمد اسماعيل الرودى وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   28426  قيدت فى  

17-05-1992 برقم ايداع   1033 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

9 - على السمان وسعد جاد   شركة سبق قيدها برقم :   33925  قيدت فى  27-05-1997 برقم ايداع   1799 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

10 - ابو ضيف عطا مهران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34007  قيدت فى  17-06-1997 برقم ايداع   

2105 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  12:00:00ص

11 - محمد ابراهيم خضير و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39305  قيدت فى  11-12-2001 برقم ايداع   

4627 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

12 - محسن على الوهيدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22452  قيدت فى  30-08-1982 برقم ايداع   

1492 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

13 - هند على محمد شراره وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   33771  قيدت فى  13-04-1997 برقم 

ايداع   1273 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  

12:00:00ص

14 - احمد على مسعد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33951  قيدت فى  03-06-1997 برقم ايداع   

1892 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

15 - يات لخدمات الكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم :   44503  قيدت فى  07-06-2005 برقم ايداع   

2534 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  12:00:00ص

16 - ياسر احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44503  قيدت فى  07-06-2005 برقم ايداع   2534 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  12:00:00ص
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17 - مكتب احمد على متولى سليمان وشركاه للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   19085  قيدت فى  

13-08-1977 برقم ايداع   1335 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

18 - احمد الباني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22372  قيدت فى  29-06-1982 برقم ايداع   1181 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

19 - محمد ابراهيم اسماعيل عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   39940  قيدت فى  2002-06-15 

برقم ايداع   2244 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  

12:00:00ص

20 - ايمان الدويني وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   47591  قيدت فى  21-12-2006 برقم ايداع   

11362 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  12:00:00ص

21 - شركة السيد محمدعبد الحليم سعود وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   48198  قيدت فى  

05-03-2012 برقم ايداع   1007 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2027  12:00:00ص

22 - محمد محمد عوض شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18618  قيدت فى  13-01-1977 برقم 

ايداع   94 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2027  12:00:00

ص

23 - سامر جميل احمد داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39896  قيدت فى  01-06-2002 برقم ايداع   

2080 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

24 - محمد متولى رضوان واحمد احمد التابعى للستيراد والتوكيلت الملحية   شركة سبق قيدها برقم :   

34215  قيدت فى  10-08-1997 برقم ايداع   2761 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

25 - السيد السيد صالح و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39513  قيدت فى  04-03-2002 برقم ايداع   

826 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

26 - عمرو مصطفى ابراهيم غندر و ايمن البغدادى و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   18794  قيدت فى  

30-03-1977 برقم ايداع   643 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

27 - جمال فريد عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19062  قيدت فى  02-08-1977 برقم ايداع   

1295 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

28 - محمد مصطفى حسن بيدق وشركاه للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   33275  قيدت فى  

04-12-1996 برقم ايداع   4163 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

29 - محمد مصطفى كمال حسن بيدق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33275  قيدت فى  1996-12-04 

برقم ايداع   4164 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  

12:00:00ص

30 - ايمن مسعود محمد مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33841  قيدت فى  10-05-1997 برقم 

ايداع   1535 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

31 - حسن محمد فتحى عبد الوهاب جلل واخيه   شركة سبق قيدها برقم :   36983  قيدت فى  

30-01-2000 برقم ايداع   341 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2025  12:00:00ص

32 - احمد زكى عبد الجابر محمد موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22274  قيدت فى  

13-05-1982 برقم ايداع   888 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

33 - هيثم محمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28283  قيدت فى  05-03-1992 برقم ايداع   

498 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  12:00:00ص
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34 - محسن مسعد احمد عبد السلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33970  قيدت فى  1997-06-07 

برقم ايداع   1943 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

35 - شركة بهاء رمزى كامل عجايبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47741  قيدت فى  2007-07-03 

برقم ايداع   2390 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

36 - شركة امينة محمد عباس الشبكى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   16022  قيدت فى  1964-05-16 

برقم ايداع   365 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2024  

12:00:00ص

37 - عباس السيد عباس عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27432  قيدت فى  1991-01-13 

برقم ايداع   111 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2026  

12:00:00ص

38 - شركه المزدلفه للسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   31146  قيدت فى  16-02-1995 برقم ايداع   

516 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2025  12:00:00ص

39 - م محمد ادريس  وشريكتها  خلفاء  المرحوم احمد ادريس  محمد   شركة سبق قيدها برقم :   33726  قيدت 

فى  31-03-1997 برقم ايداع   1117 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2027  12:00:00ص

40 - زينب السباعي السباعي بدوي و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39519  قيدت فى  2002-03-05 

برقم ايداع   846 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

41 - احمد سمير محمد علي سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40175  قيدت فى  18-08-2002 برقم 

ايداع   3043 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  

12:00:00ص

42 - عبده السيد عبده السيد المر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40196  قيدت فى  24-08-2002 برقم 

ايداع   3119 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

43 - عبده السيد عبده السيد المر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40196  قيدت فى  18-07-2004 برقم 

ايداع   3398 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2024  

12:00:00ص

44 - فرن النور لدهان السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   40196  قيدت فى  18-07-2004 برقم ايداع   

3398 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2024  12:00:00ص

45 - اشرف ابراهيم حافظ شحاته وشريكه وائل صبري محمد   شركة سبق قيدها برقم :   44597  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   2831 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

46 - براديسيو ترافل) س.م.م( شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   59423  قيدت فى  13-12-2006 برقم ايداع   1908048 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2026  12:00:00ص

47 - مصطفى برغوت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25205  قيدت فى  09-04-1987 برقم ايداع   

771 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

48 - مرفت فتح ا ضيف معوض وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   30204  قيدت فى  1994-02-17 

برقم ايداع   473 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2024  

12:00:00ص

49 - اميره محمد ابراهيم الطناوى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   44504  قيدت فى  2005-06-07 

برقم ايداع   2538 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص
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50 - نجلء العدوي عبد اللطيف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   44540  قيدت فى  15-06-2005 برقم 

ايداع   2665 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  

12:00:00ص

51 - وليد السيد ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45571  قيدت فى  29-01-2006 برقم ايداع   

549 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2026  12:00:00ص

52 - شركه امانى سلطان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   49014  قيدت فى  04-09-2012 برقم ايداع   

5229 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

53 - السيد مصطفى حموده ومحمود عبد القادر عباس   شركة سبق قيدها برقم :   18244  قيدت فى  

20-06-1976 برقم ايداع   961 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2026  12:00:00ص

54 - فوزى فخرى حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24898  قيدت فى  29-09-1986 برقم ايداع   

2412 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  12:00:00ص

55 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   47972  قيدت فى  29-07-2010 برقم ايداع   

2974 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00ص

56 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   47972  قيدت فى  29-07-2010 برقم ايداع   

2975 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00ص

57 - انفينتى infinity لتجارة مستحضراات التجميل والكسسوارات الحريمى   شركة سبق قيدها برقم :   

57857  قيدت فى  09-10-2016 برقم ايداع   3470 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/10/2026  12:00:00ص

58 - مروه محمد فؤاد صديق حبيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   57857  قيدت فى  2016-10-09 

برقم ايداع   3470 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2026  

12:00:00ص

59 - محمد على على الشناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58325  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   2906 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

60 - احمد فتحى كمال سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58337  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   

3521 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

61 - احمد احمد عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39292  قيدت فى  08-12-2001 برقم ايداع   

4586 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص

62 - محسن حسن عراقي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39790  قيدت فى  12-05-2002 برقم ايداع   

1715 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2027  12:00:00ص

63 - احمد على احمد حلبيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58269  قيدت فى  22-03-2017 برقم ايداع   

1383 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

64 - اشرف السيد العربى على احمد الحديدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11794  قيدت فى  

24-05-1982 برقم ايداع   966 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

65 - محمد عبد الرحيم غالى وعبد المجيد محمد على   شركة سبق قيدها برقم :   19106  قيدت فى  

17-08-1977 برقم ايداع   1359 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2027  12:00:00ص

66 - على عبد الحميد على عبد الحميد البلقاسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19182  قيدت فى  

21-09-1977 برقم ايداع   1484 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2027  12:00:00ص

67 - عادل محمود محمد مطر وشركاه ) خلف ومحمود محمد مطر (   شركة سبق قيدها برقم :   22104  قيدت 

فى  13-02-1982 برقم ايداع   318 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2027  12:00:00ص
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68 - ابراهيم احمد شكري عبد الدايم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39161  قيدت فى  2001-10-30 

برقم ايداع   4083 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  

12:00:00ص

69 - شركه هدي حامد علي البياع وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   40138  قيدت فى  2002-08-11 

برقم ايداع   2926 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  

12:00:00ص

70 - شركه مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   47972  قيدت فى  02-06-2016 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  12:00:00

ص

71 - احمد السيد محمد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25077  قيدت فى  27-01-1987 برقم 

ايداع   226 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2027  12:00:00

ص

72 - احمد السيد محمد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25077  قيدت فى  29-04-2010 برقم 

ايداع   1742 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2025  

12:00:00ص

73 - شروق اطعم اطمه   شركة سبق قيدها برقم :   25077  قيدت فى  29-04-2010 برقم ايداع   1742 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2025  12:00:00ص

74 - حسن محمد فاروق ابو حشيش و شركاه ) اولد محمد فاروق ابو حشيش (   شركة سبق قيدها برقم :   

27256  قيدت فى  08-10-1990 برقم ايداع   2277 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/10/2025  12:00:00ص

75 - الفادى للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   39155  قيدت فى  01-06-2009 برقم ايداع   3262 وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص

76 - شركة نيرمين فوزى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39155  قيدت فى  01-06-2009 برقم ايداع   

3262 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص

77 - وكاله بدوى وشركاه للملحه   شركة سبق قيدها برقم :   22173  قيدت فى  18-03-1982 برقم ايداع   

552 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  12:00:00ص

78 - شركه محمد عادل عبدالحليم احمد حبيش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25234  قيدت فى  

05-05-1987 برقم ايداع   904 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2027  12:00:00ص

79 - السيد احمد السيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33677  قيدت فى  18-03-1997 برقم ايداع   

920 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  12:00:00ص

80 - احمد المغربل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40159  قيدت فى  14-08-2002 برقم ايداع   2981 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

81 - نعمت سعد الدين احمد فراج وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   47589  قيدت فى  2006-12-21 

برقم ايداع   11352 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  

12:00:00ص

82 - محمد ابراهيم محمود عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48095  قيدت فى  11-09-2011 برقم 

ايداع   7214 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2026  

12:00:00ص

83 - محى الدين عبده  محمد مؤمن  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23379  قيدت فى  1984-05-15 

برقم ايداع   1018 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2024  

12:00:00ص

84 - حافظ السرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25040  قيدت فى  06-01-1987 برقم ايداع   54 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2027  12:00:00ص
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85 - حافظ السري و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25040  قيدت فى  04-07-2001 برقم ايداع   

2419 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  12:00:00ص

86 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   25040  قيدت فى  04-07-2001 برقم ايداع   2419 وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  12:00:00ص

87 - محمد محمد سيد احمد واولده   شركة سبق قيدها برقم :   25372  قيدت فى  01-08-1987 برقم ايداع   

1367 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

88 - الشركة العريبة المتحدة للشحن والتفريغ -شركة مساهمة وتابعة للشركة القابضة للنقل البحرى البرى 

ومتمتعة بالجنسية المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   59418  قيدت فى  13-07-1963 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2023  12:00:00

ص

89 - ابو الدهب عبود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33576  قيدت فى  26-02-1997 برقم ايداع   

607 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

90 - الحسينى عبد الراضى مهران وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   33902  قيدت فى  1997-05-24 

برقم ايداع   1738 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  

12:00:00ص

91 - محمد خالد محمد كمال احمد نمنم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34300  قيدت فى  1997-09-02 

برقم ايداع   3054 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

92 - محمد احمد عبد ا حسب منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49026  قيدت فى  

04-09-2012 برقم ايداع   5267 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

93 - ا0 محمود الطناحي وشركاها - خلفاء السيد الطناحي   شركة سبق قيدها برقم :   15379  قيدت فى  

28-07-1962 برقم ايداع   786 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2027  12:00:00ص

94 - شركه ليلي ابراهيم محمد اسماعيل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18839  قيدت فى  

17-04-1977 برقم ايداع   755 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/04/2027  12:00:00ص

95 - محمد سعد مصلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22333  قيدت فى  14-06-1982 برقم ايداع   

1080 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

96 - شركه اولد مسعد احمد مراد   شركة سبق قيدها برقم :   28248  قيدت فى  10-02-1992 برقم ايداع   

330 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  12:00:00ص

97 - محمد سيد محمد منصور وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   28605  قيدت فى  12-08-1992 برقم 

ايداع   1621 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

98 - محمد محمود كمال عبدالعال خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32673  قيدت فى  

04-07-1996 برقم ايداع   2050 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/07/2026  12:00:00ص

99 - شركة خيره والمصرى للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   18537  قيدت فى  1976-12-16 

برقم ايداع   2351 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2026  

12:00:00ص

100 - شركة السيسى للتجارة وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   28404  قيدت فى  04-05-1992 برقم 

ايداع   930 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00

ص
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101 - محمد جبر حسانين عناني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39659  قيدت فى  02-04-2002 برقم 

ايداع   1275 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

102 - السيد العربي اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43466  قيدت فى  20-10-2004 برقم 

ايداع   4697 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2024  

12:00:00ص
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