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قيود أفراد

1 - عبده عزمى جريس سويحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1233 

ورقم قيد 206029    محل رئيسى  عن بيع اكياس بلستيك و ورقيات, بجهة محافظة السكندرية 94 شارع 

السكندرانى محل رقم 2 - قسم محرم بك

2 - نهى فؤاد محمد على عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1234 

ورقم قيد 206030    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - محرم بك - - 

ابيس العاشره - جزء )3( - الطريق الدائرى - قطعه ارض نصف جمالون نقريبا على الدائرى - -- - قسم محرم بك

3 - مؤمن رمضان اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1245 

ورقم قيد 206031    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 23 شارع 

حمام الورشه - حجره رقم 2 بالمكتب الكائن بالدور الول علوي - قسم اللبان

4 - فرحه فرج كامل حشيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1255 ورقم 

قيد 206032    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة السكندرية الطريق الدائري - ابيس 

العاشر - قسم محرم بك

5 - شروق ايهاب نعيم شعبان رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1260 ورقم قيد 206033    محل رئيسى  عن تجارة و توريد الكيماويات بكافة انواعها بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 4 امام السلم الكائنه بالدور الميزان بالعقار رقم 20 موطوش 

باشا - قسم الجمرك

6 - ايمان منصور السيد شعبان السبع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1283 ورقم قيد 206034    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال فيما عدا المن و الحراسة و النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة . بموجب موافقة امنية واردة برقم 418 في 2022/12/15, بجهة محافظة 

السكندرية شارع السلم - ابيس العاشرة - الثانى علوى - قسم محرم بك

7 - ايمن مراد محمد زكريا السيد مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1303 ورقم قيد 206035    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 4 شارع مكه متفرع من شارع الحديد والصلب ابويوسف - الدور الول - 

غرفة يمين الطرقة - قسم الدخيلة

8 - غاده محمد طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1313 ورقم قيد 

206036    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية محرم - محرم بك - - محل بالعقار رقم 

20 شارع الزهراء من الجميره - قسم محرم بك

9 - علء الدين محمد عبده حسن الصوالحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1364 ورقم قيد 206040    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وعلفه, بجهة محافظة السكندرية شارع قنال 

المحمودية - محل - مينا البصل - قسم مينا البصل

10 - فاطمة فخري عبد ا عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1366 ورقم قيد 206041    محل رئيسى  عن كهربائي سيارات, بجهة محافظة السكندرية عبد القادر طريق 

البتروكيماويات - امام المن المركزي - محل - قسم العامريه - السكندرية

11 - بسام اشرف محمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1367 

ورقم قيد 206042    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية 4 شارع السقفيه - الدور الول علوى غرف رقم 13,12,11 - قسم العطارين
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12 - سعد موسى غالي مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1386 

ورقم قيد 206044    محل رئيسى  عن تأجير جراجات وساحات النتظار, بجهة محافظة السكندرية 112شارع 

الفراهده - شقه بالدور الخامس يسار الصاعد -  قسم اللبان

13 - ابراهيم محمد امين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1407 ورقم قيد 206045    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية الوكالة بجوار مسجد 

عابر سبيل - قسم العامرية

14 - صيدليه د / سميرة عبد العزيز - سميره عبد العزيز احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 1453 ورقم قيد 206047    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

طريق المطار - الثغر كومبلكس بجوار شركة اسكندريه للزيوت و الصابون من الجهه القبليه الشرقيه طريق مصر 

اسكندريه الزراعي - قسم محرم بك

15 - خليفه محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1504 

ورقم قيد 206051    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات, بجهة محافظة السكندرية عزبة التمير امام المستشفى العام 

وصيدلية سيدي رافع - محل - قسم العامرية

16 - رجاء فاروق علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1513 

ورقم قيد 206052    محل رئيسى  عن مكتب تصدير في حدود اللوائح و القوانين المنظمة لذلك, بجهة محافظة 

السكندرية ك 21 منطقه الزراعين شارع رقم )3( من الترعه برج اليوسف عقار رقم )10( - قسم الدخيله

17 - ملك دراهم ناشد اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1561 

ورقم قيد 206053    محل رئيسى  عن بيع أكياس ومنتجات ورقية بالتجزئة, بجهة محافظة السكندرية 153 

شارع الرند - غيط العنب - محل - قسم كرموز

18 - صيدلية عمران - ابراهيم حسن عمران محيسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 1569 ورقم قيد 206054    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - محل رقم 4 

بالدور الرضي - ابو يوسف شارع سوزان مبارك - خلف قرية شهر زاد عمارة المروه - قسم الدخيلة

19 - اشرف عز الدين صالح البربري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1589 ورقم قيد 206055    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية الشقة رقم ) 2 ( الدور الول برج زهرة الزهور بشاطئ الزهور - ابو يوسف -الكيلو 

19.5 - قسم الدخيلة

20 - هيثم سعيد على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1617 

ورقم قيد 206056    محل رئيسى  عن غيار زيت سيارات, بجهة محافظة السكندرية شارع الهانوفيل الرئيسى 

شارع سوق الندلس - محل - قسم الدخيلة

21 - صيدلية الدكتور كيرلس زكريا - كيرلس زكريا صدقي يسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1618 ورقم قيد 206057    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 

محل شمال مدخل العقار عمارة الفراعنة - ام زغيو - طريق الشمعدان - قسم الدخيلة

22 - ورده محمد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1647 

ورقم قيد 206058    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه جمله وقطاعي, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عزبة 

علم عماره المحروسه شارع خير ا - الهانوفيل - محل - قسم الدخيلة

23 - محمود صلح فتحي سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1648 

ورقم قيد 206059    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة السكندرية شارع البيطاش الرئيسي ناصيه 

شارع عين شمس رقم 30 - محل - قسم الدخيلة
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24 - عبد الرحمن محمد محمد منصور عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 1679 ورقم قيد 206064    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 

6 و المجموعة 19 (, بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الول - 29 شارع وكاله الليمون - قسم الجمرك

25 - سامى محمود حسنين منسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1724 

ورقم قيد 206067    محل رئيسى  عن توريد و تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 

)2(52 ش السبع بنات قسم المنشيه

26 - اسامه محمود محمد غلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1740 

ورقم قيد 206069    محل رئيسى  عن توريد و صيانه اجهزه حاسب الى, بجهة محافظة السكندرية ش قنال 

المحموديه - عمارات كرام - شقه )6( ادارى برج المهدى - قسم محرم بك

27 - محمد احمد محمد احمد المحتسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1773 ورقم قيد 206070    محل رئيسى  عن تجارة احذية بالجملة, بجهة محافظة السكندرية غرفه بالعقار رقم 

60 السبع بنات - الدور الثالث - شقه رقم )8( - قسم المنشية

28 - حسب لتجاره و توزيع المواد الغذائيه - محمد حسب سليم حسب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 1782 ورقم قيد 206071    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع المواد الغذائيه, بجهة 

محافظة السكندرية مينا البصل - 38 شارع النظام - شقه بالدور الرضى - السكندريه - قسم مينا البصل

29 - محمد فؤاد محمد مختار رسلن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1797 ورقم قيد 206073    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 3شارع الريتش 

هوم - الهانوفيل - محل - قسم الدخيلة

30 - احمد محمد فهمي محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1943 ورقم قيد 206075    محل رئيسى  عن مكتب نقل لحساب الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد النصر عماره الريحان - 

البيطاش - شقه بالدور الول علوي وحده رقم )5 ( - قسم الدخيلة

31 - احمد كامل سليم عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1944 

ورقم قيد 206076    محل رئيسى  عن بيع زجاج, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع الشهيد طيار صبري - 

الصبحيه - محل - قسم محرم بك

32 - جمال حسن عبد المحسن مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1980 ورقم قيد 206078    محل رئيسى  عن ورشه دهان سيارات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 46,45 

بلوك 2 ) الوادي ( مدينه الحرفيين - المنشية الجديده - قسم كرموز

33 - ياسر عبد الظاهر السباعي مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1988 ورقم قيد 206079    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية اللبان - 7 شارع المعلم غالى متفرع من ابى الدرداء - شقه بالدور الول علوى يمين 

الصاعد - قسم اللبان

34 - ياسر ناجي صالح حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2001 

ورقم قيد 206081    محل رئيسى  عن عموم المقاولت و الوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة و 

الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ك 21 - طريق الوصله - ش ابي بكر الصديق - بجوار 

كافيتريا الحمزاوي - محل - قسم العامرية
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35 - مصطفي محمد علي عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2010 ورقم قيد 206082    محل رئيسى  عن مكتب تصدير و توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله و 

الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرابع علوي 25 شارع ابن عتيق - قسم محرم بك

36 - محمد مصطفي عبد الحليم الشيتي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2012 ورقم قيد 206083    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع سجائر ودخان, بجهة محافظة السكندرية 82 شارع 

الخشيدي - القباري - محل - قسم مينا البصل

37 - ابراهيم احمد عبد المجيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2031 ورقم قيد 206085    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية عامرية - ك 31 

طريق الصحراوي الكافورى - بجوار مسجد عباد الرحمن - شقة بالدور الرضي - قسم العامرية

38 - وليد محمد عبده عبد السلم - جزاره وليد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2034 ورقم قيد 206086    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 2 ش 481 من 

ش مسجد ناجي بجوار مسجد الصحابه -الدخيله البحريه - قسم الدخيله

39 - حسام حماده محارب محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2035 ورقم قيد 206087    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشرية فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه بموجب موافقه امنيه وارده برقم 15 في 2023/2/2, بجهة محافظة السكندرية 

32 ش الصفا من ش الحي - البيطاش - شقه - قسم الدخيلة

40 - اية فتحي محمد رضوان مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2042 ورقم قيد 206088    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن البردويل السوق القديم عقار رقم 44 - محل - قسم العامرية

41 - محمد رضا عماره عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 206089    محل رئيسى  عن مكتب توريدات بحرية, بجهة محافظة السكندرية 23 ش حمام 

الورشه - شقه بالدور الثاني علوي رقم 201 - قسم اللبان

42 - محمد فريد عبد العظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2062 

ورقم قيد 206091    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه فيما عدا المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه و 

اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف, بجهة محافظة السكندرية 12 ش ابراهيم السيد احمد - 

قسم محرم بك

43 - جمال احمد اسماعيل السيد الهايش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 206092    محل رئيسى  عن تحضير و تجهيز و تقديم مأكولت ساخة و باردة, بجهة محافظة 

السكندرية محل أ , ب - 45 شارع النبي دانيال - قسم العطارين

44 - حسام محمد قاسم خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2066 ورقم 

قيد 206094    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية 5 ش جميل ثابت - محل - قسم محرم بك

45 - نصر احمد عبد العليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2072 

ورقم قيد 206095    محل رئيسى  عن معرض نجف وانتيكات, بجهة محافظة السكندرية عطارين - 73 شارع 

ابو الفدا - محل - قسم العطارين

46 - فرغلي مصطفي فرغلي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 206096    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة السكندرية زاوية عبد القادر خلف 

وابور المياه - قسم العامرية
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47 - جهاد محمد رمضان عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2076 ورقم قيد 206097    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية شارع 188 صفيحه 26 

الورديان - محل - قسم مينا البصل

48 - لؤى خالد نبيل العجان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2100 ورقم 

قيد 206099    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 14 شارع شهر العسل البيطاش شقه بالدور الول قسم الدخيله

49 - تامر سعيد فؤاد محمد نوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2106 

ورقم قيد 206100    محل رئيسى  عن صناعه حمض السلفونك و المنظفات, بجهة محافظة السكندرية شارع 

سالم عيد متفرع من ام زغيو بجوار مسجد نوح - محل - السكندريه - قسم الدخيله

50 - حسن محمود محمد فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2117 

ورقم قيد 206101    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية امام مطافي المكس امام شركة البترول - 

ش المكس - محل - قسم الدخيلة

51 - وائل عبد المسيح سمعان بطرس فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2126 ورقم قيد 206102    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله ) فيما عدا الملبس العسكرية 

ومستلزماتها (, بجهة محافظة السكندرية شارع الهانوفيل الرئيسي أمام البنك الهلى - محل - قسم الدخيلة

52 - مايكل ماجد مفيد يوسف ) مكتب رحلت مايكل ماجد ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 2153 ورقم قيد 206103    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري و البحري و الداخلي و الدولي (, بجهة محافظة السكندرية ش 

البساتين متفرع من عين شمس البيطاش - مكتب - قسم الدخيله

53 - سحر محمد مختار التهامي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2154 

ورقم قيد 206104    محل رئيسى  عن تصوير مستندات فيما عدا اصدار الصحف والمحلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموجب موافقه امنيه وارده برقم 369 في 

2022/11/17, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع القاهر - قسم محرم بك

54 - زينب احمد رفعت محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2167 ورقم قيد 206107    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال فيما عدا المن و الحراسة و النترنت و بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 10 ش مسجد العطارين - مكتب - قسم العطارين

55 - السيد محمد عبد الغني محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2171 

ورقم قيد 206108    محل رئيسى  عن مصنع تقطيع كاوتش, بجهة محافظة السكندرية عبد القادر قبلي الترعه - 

بجوار مصنع فوده للكارتون - قسم العامرية

56 - اسلم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2178 

ورقم قيد 206110    محل رئيسى  عن مقاولت كهروميكانيكيه و مد شبكات الحريق, بجهة محافظة السكندرية 

ك 2.5 طريق اسكندريه مطروح ش بلل بن رباح - شقه بالدور الرابع علوى يمين الصاعد - قسم العامريه

57 - اسراء بسيوني محمود عبدالعاطي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2220 ورقم قيد 206112    محل رئيسى  عن توريد ادوات تجميل ومكياج, بجهة محافظة السكندرية 

الهانوفيل 7 شارع المجد عمارة السمالوسي برج المل - شقه بالدور الرضي - قسم الدخيلة

58 - محمد ناجح عبد المعز عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2221 ورقم قيد 206113    محل رئيسى  عن بيع و تجهيز فول و فلفل, بجهة محافظة السكندرية 17 شارع 

امير البحر - محل - قسم محرم بك
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59 - ابراهيم احمد عبد الخالق على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2226 ورقم قيد 206114    محل رئيسى  عن تطهير الخزانات وحمام السباحه وبيع السجاير, بجهة محافظة 

السكندرية امام 75 شارع سيدي عماد - محل - قسم اللبان

60 - عل عبدالرحمن علي الكومي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2252 

ورقم قيد 206115    محل رئيسى  عن مكتب تصدير مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 43 شارع 

الهوازي - الورديان - شقه - قسم مينا البصل - السكندرية

61 - محمد فوزى جابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2272 

ورقم قيد 206116    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع ضياء وابن رشيد - 

حجره من شقه الدور الول - قسم كرموز

62 - اسلم ماجد عبدالمنعم فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2286 

ورقم قيد 206118    محل رئيسى  عن بيع اعلف ومستلزمات مزارع, بجهة محافظة السكندرية ط اسكندرية 

مطروح بجوار ابوصابر للمشويات )ك5 , 19 ( محل - قسم العامرية

63 - محمد محمود عبدالجليل ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2340 ورقم قيد 206119    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 87 شارع عمود السوارى - محل - السكندريه - قسم كرموز

64 - دينا جمال عبد الباسط عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2365 ورقم قيد 206120    محل رئيسى  عن تعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية ابيس العاشره 

الشارع الرئيسى امام كليه الطب البيطرى - محل - السكندريه - قسم محرم بك

65 - ماجد مصطفي بسيوني محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2380 

ورقم قيد 206121    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة السكندرية ام زغيو منشية العلماء - البوابة 

8 - محل - قسم الدخيلة

66 - ثروت احمد عبد العزيز سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2383 ورقم قيد 206122    محل رئيسى  عن اعمال نظافه )فيما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة السكندرية 

8 شارع البسطامى محطه مصر - شقه بالدور الثالث علوى - قسم العطارين

67 - حسن رمضان سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2389 

ورقم قيد 206125    محل رئيسى  عن توريد باب و شباك الوميتال و منتجاتها فيما عدا توريد العماله و 

الكمبيوتر, بجهة محافظة السكندرية ش اسماء بنت ابى بكر من ش البحريه امام مستودع النابيب - محل- قسم مينا 

البصل

68 - ميشيل نظير اسطفانوس راسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2411 ورقم قيد 206126    محل رئيسى  عن بيع وشحن موبايل, بجهة محافظة السكندرية 6 شارع صالح بك 

الحديني - محل كائن بالدور الرضي شمال المدخل - قسم محرم بك

69 - محمود جابر فراج ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2432 

ورقم قيد 206127    محل رئيسى  عن بيع و توريد الخراطيم الهيدروليك, بجهة محافظة السكندرية ابيس قريه 

7/3 - محل - قسم محرم بك
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فروع الفراد

1 - عبدالمولى حماد احمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1312 ورقم قيد   178009  محل فرعى  عن 

كافيتريا  بجهة محافظة السكندرية نهاية ابويوسف القديم مع الروضة الخضراء - ابويوسف - بحرى - محل - قسم 

الدخيلة

2 - صلح مصطفى حنفى محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1406 ورقم قيد   174232  محل فرعى  

عن معرض موبيليات  بجهة محافظة السكندرية محل 2 يسار باب العقار شارع سعدا ابو بكر امام بوابه المدرسة 

النموذجية  الهانوفيل- قسم الدخيلة

3 - محمود احمد محمد حسن  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1409 ورقم قيد   183836  محل فرعى  عن 

بيع لوازم الشنط و الحذيه  بجهة محافظة السكندرية عطارين - شارع 26 طريق الحريه الدور الول علوى شمال فى 

شمال الصاعد - قسم العطارين - السكندريه

4 - طارق صلح رجب محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1398 ورقم قيد   193076  محل فرعى  

عن مكتب رحلت فيما عدا خدمات السياحة بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري  بجهة محافظة 

السكندرية شارع مسجد الفتح السلمى من ابوسليمان - الرمل - السكندريه - قسم الرمل

5 - احمد على احمد اسماعيل  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1384 ورقم قيد   203461  محل فرعى  عن 

استقلل مطاعم و كافيتريا  بجهة محافظة السكندرية عدد )2( ساحة بالساحة الخارجية لمحطة مصر - قسم محرم بك

6 - اسلم عز العرب السيد احمد مسعود للمعدات الثقيله و الوناش  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1472 

ورقم قيد   196875  محل فرعى  عن تاجير معدات ثقيله و اوناش  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع هارون الرشيد 

- السكندريه - قسم الجمرك

7 - حسين احمد حسين احمد مصطفي  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1671 ورقم قيد   201901  محل 

فرعى  عن صناعات خشبيه ومعدنية  بجهة محافظة السكندرية طريق ام زغيو الرئيسي الكيلو 21 مبني دور ارضي 

واول علوي والسطوح - قسم الدخيله - محافظه السكندرية

8 - حاتم الشحات عطية محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1747 ورقم قيد   181493  محل فرعى  

عن تصنيع ودهانات الثاث  بجهة محافظة السكندرية خلف طريق اسكندرية مطروح اول طريق ام زغيو محل رقم 4 

- البوابه 8 - الهانوفيل - قسم الدخيلة

9 - ابراهيم مصباح ابراهيم مصباح  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1811 ورقم قيد   135690  محل 

فرعى  عن مكتبة دون تصوير المستندات  بجهة محافظة السكندرية 61 شارع النبي دانيال - قسم العطارين - 

السكندرية

10 - نجوى عبدالدايم عبدالقادر احمد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1772 ورقم قيد   196618  محل 

فرعى  عن مكتب خدمات حكومية  بجهة محافظة السكندرية 42 شارع السكندر الكبر - الزاريطة  - قسم باب شرق

11 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1994 ورقم قيد   193922  

محل فرعى  عن استيراد و تصدير قطع غيار السيارات و بيع قطع غيار سيارات جديده و مستعمله )فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 و المجموعه 19(  بجهة محافظة السكندرية 8 ش المختار - قسم اللبان

12 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1987 ورقم قيد   193922  

محل فرعى  عن استيراد و تصدير قطع غيار السيارات و بيع قطع غيار السيارات جديده و مستعمله ) فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 و المجموعه 19(  بجهة محافظة السكندرية 6 ش المختار - اللبان - قسم اللبان

13 - محمد عبدالقوي محجوب زناتي  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1995 ورقم قيد   206080  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان/ش 20 من ش 30 الجديد برج مكة المكرمة 

بجوار مسجد الرحمن

14 - محمد عبدالقوي محجوب زناتي  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1995 ورقم قيد   206080  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش استوديو مصر حوض البوهات الغربي عمرانيه
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15 - سامي محمود حسنين منسي  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2125 ورقم قيد   206067  محل فرعى  

عن توريد و تجاره الدوات الكهربائيه  بجهة محافظة السكندرية امام 35 شارع علي بك الكبير من السبع بنات - محل 

- قسم المنشية

16 - عماد شعبان على ابراهيم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2151 ورقم قيد   201775  محل فرعى  

عن مصنع بلستيك  بجهة محافظة السكندرية الوحدة 169 مجمع مرغم 2 - قسم العامرية

17 - حسام محمد قاسم خليل  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2197 ورقم قيد   206094  محل فرعى  عن 

جزارة  بجهة محافظة السكندرية 18 شارع مراكش - غربال - قسم محرم بك - السكندرية

18 - الرشيد لتوريد المواد الغذائية - احمد محمد عبد الرشيد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2238 ورقم قيد   

169947  محل فرعى  عن توريد مواد غذائية  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع طلبه العلم - محل - قسم المنشيه

19 - احمد احمد محمد الجندى  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2254 ورقم قيد   186819  محل فرعى  

عن انواع البيع الخرى بالتجزئه في المتاجر غير - غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها  بجهة محافظة 

السكندرية 13 شارع ملجا سان جوزيف - قسم محرم بك - السكندرية

20 - هاني محروس عبدالفتاح علي  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2311 ورقم قيد   170104  محل 

فرعى  عن جزارة  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع رشاد - محل - قسم العطارين - السكندرية

21 - احمد رمضان يوسف على زياده  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2305 ورقم قيد   197457  محل 

فرعى  عن  اداره صيدليات  بجهة محافظة السكندرية 11 شارع الدكتور محمد رأفت - قسم العطارين - السكندرية

22 - احمد عبد المحسن سرحان احمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2395 ورقم قيد   191901  محل 

فرعى  عن بيع مخلفات اخشاب  بجهة محافظة السكندرية مرغم الكيلو 19 الصحراوي - بجوار بنزينه توتالو - قسم 

العامرية - السكندرية

23 - جمعه حسن محمد محمود زيدان  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2376 ورقم قيد   203009  محل 

فرعى  عن تصنيع وتجاره اللحوم  بجهة محافظة السكندرية 5شارع ابراهيم باشا نجيب - قسم كرموز - السكندرية

24 - ايمن يوسف السباعي  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2450 ورقم قيد   180518  محل فرعى  عن 

تعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة السكندرية 14 شارع منير السيد الفار - سبورتينج - قسم سيدي جابر - 

السكندرية
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قيود الشركات

1 - امانى عادل ابواليزيد وشريكتها ) ايكونك للدعايه و العلن ( شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1320 ورقم قيد  206038    مركز عام  عن الدعايه والعلن بكافه الوسائل //  

بجهة محافظة السكندرية 15ش قنا - ابويوسف العجمى - الدور الرضى محل - قسم الدخيلة

2 - عبد الهادي عبد الرزاق احمد و شركاه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    1385 ورقم قيد  206043    مركز عام  عن القيام باعمال تجاره الحديد  بجهة محافظة السكندرية 24 

شارع الغزالي - قسم اللبان

3 - ورثة سعاد محمد احمد احمد مراد - حمديه على سليم و شركائها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1433 ورقم قيد  206046    مركز عام  عن بقاله جافه  بجهة محافظة 

السكندرية شارع عمر مختار خلف شارع 13 عبدالقادر بحرى السكه الحديد - قسم اول العامرية

4 - محمد عصام و شركاه) الشركه المتحده( شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    1658 ورقم قيد  206061    مركز عام  عن انشاء و استغلل محطه لخدمه السيارات  بجهة محافظة 

السكندرية الكيلو 28 طريق السكندريه القاهره الصحراوى - قسم العامريه

5 - حمزة للتوريدات الكهربائية والنظمة المنية / احمد حسن حمزة محمد وشريكة شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1659 ورقم قيد  206062    مركز عام  عن 

توريدات كهربائية وانظمة امنية ) فيما عدا النترنت وتوريد العمالة والطباعة والحاسب اللي والمن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة بموجب شهادة صادرة برقم 49 في 2023/1/24 و 

وارده برقم 9 في 2023/2/2 (  بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار 46 شارع ابن بطوطه - قسم 

اللبان - بالدور الرضي

6 - امنه احمد عبد الغني سليمان وشركاها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    1667 ورقم قيد  206063    مركز عام  عن التسويق والستثمار الرياضي )فيما عدا المن والحراسة 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية ( وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة بموجب موافقة امنية صادرة برقم 6374 في 2022/10/9  والواردة برقم 332 في 2022/10/17  

بجهة محافظة السكندرية العقار الكائن امام شارع الروضة الخضراء - ابو يوسف قبلي - قسم الدخيلة

7 - محمد السيد حمدي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

1693 ورقم قيد  206065    مركز عام  عن القيام بكافه الخدمات البترولية وتاجير المعدات  بجهة محافظة 

السكندرية 12 شارع تنظيم باب الكارسته - قسم الجمرك

8 - صيدلية مدحت وشريكته شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1732 ورقم قيد  206068    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة السكندرية 16 شارع البورصه القديمة - 

قسم المنشية بالسكندرية

9 - ورثه عائشه ذكى ابراهيم شركة  رأس مالها 22,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

1807 ورقم قيد  206074    مركز عام  عن القيام باعمال الفندقه)فندق لتسكين النزلء(  بجهة محافظة 

السكندرية 8 ش جمال الدين ياسين - محطه الرمل - قسم العطارين

10 - عمرو محمد شاكر وشركاؤه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2050 ورقم قيد  206090    مركز عام  عن لف موبينات السيارات وبيع زيوت  بجهة محافظة السكندرية 

محل بالعقار رقم 16 شارع عادل خيري - قسم المنشية

11 - صبرى سلمه السيد و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2161 ورقم قيد  206105    مركز عام  عن خدمات نقل بسيارات الغير و تاجير المعدات ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى و البحرى و الدولى و الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية ش 

مسجد القاضى الوحده رقم 4 بالدور 2 علوى - قسم المنشيه
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12 - احمد بكرى محمد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2166 ورقم قيد  206106    مركز عام  عن خدمات نقل بسيارات الغير وتأجير المعدات ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري والبحري والدولي والداخلي (  بجهة محافظة السكندرية العقار 

رقم 2 شارع السكه الجديده الدور السادس علوي - قسم المنشية

13 - ورثه محمد عبداللطيف محمد جامع وعنهم محمود محمد عبداللطيف محمد وشركائه شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2176 ورقم قيد  206109    مركز عام  عن بقالة  

بجهة محافظة السكندرية 17 ش الشهاوي - العزبة الجديدة القباري - قسم مينا البصل - السكندرية

14 - محمد بكرى محمد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2181 ورقم قيد  206111    مركز عام  عن خدمات نقل بسيارات الغير وتاجير المعدات ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والبحرى والدولى والداخلى (  بجهة محافظة السكندرية عقار 

رقم 2 شارع السكة الجديده المنشية - الدور السادس علوي  - قسم المنشية

Page 11 of 84 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

فروع الشركات

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 1 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS     قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    1958 ورقم قيد   

206077   فرعى  عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة السكندرية بمحطه خدمه وتموين سيدي بشر الكائنه في 581 طريق 

الجيش تقاطع خليل حماده

GHATATY FOR COMMERCIAL  & 2 - اصبح غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS     قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    1958 ورقم قيد   

206077   فرعى  عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة عمارة المركب الملك فيصل ترعة المريوطيه
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3 - ل يوجد   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    1976 ورقم قيد   140263   فرعى  عن  1( القيام 

بكافة النشطة التى تتصل بأعمال النقل البحرى والبرى وايجار واستئجار وتملك وتشغيل كافة وسائل النقل ) فيما 

عدا الجوى ( والسفن التجارية والسيارات والمعدات وذلك بنفسها او بالمشاركة مع الغير والتجارة 2( اعمال الشحن 

والتفريغ والتوريدات البحرية وتموين السفن والخدمات البحرية 3( التوكيلت التجارية والوكالة البحرية للشركات 

الجنبية والتوكيلت الملحية 4( تمثيل ملك السفن وحجز الفراغات وايجار واستئجار وتملك وادارة المنشات 

والمخازن والمستودعات والورش والرصفة والمشاغل والماكن والعقارات والمنشات التى تساعد الشركة على 

انشطتها واعمالها . وكل ما سبق بما ل يتعارض واحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه النشطة ويشترط استصدار 

التراخيص اللزمة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز للشركة ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

السكندرية مكتب اداري - ميناء السكندرية - الدائرة الجمركية - قسم التسويق - قسم الجمرك

4 - شركة مارينا للتوكيلت الملحية   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    1976 ورقم قيد   140263   

فرعى  عن  1( القيام بكافة النشطة التى تتصل بأعمال النقل البحرى والبرى وايجار واستئجار وتملك وتشغيل 

كافة وسائل النقل ) فيما عدا الجوى ( والسفن التجارية والسيارات والمعدات وذلك بنفسها او بالمشاركة مع الغير 

والتجارة 2( اعمال الشحن والتفريغ والتوريدات البحرية وتموين السفن والخدمات البحرية 3( التوكيلت التجارية 

والوكالة البحرية للشركات الجنبية والتوكيلت الملحية 4( تمثيل ملك السفن وحجز الفراغات وايجار واستئجار 

وتملك وادارة المنشات والمخازن والمستودعات والورش والرصفة والمشاغل والماكن والعقارات والمنشات التى 

تساعد الشركة على انشطتها واعمالها . وكل ما سبق بما ل يتعارض واحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه 

النشطة ويشترط استصدار التراخيص اللزمة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كما يجوز للشركة ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة السكندرية مكتب اداري - ميناء السكندرية - الدائرة الجمركية - قسم التسويق - 

قسم الجمرك

5 - صيدليه مدحت و شريكته   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   206068   فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة السكندرية بملك محمد ابراهيم سعد فرج بالشارع الرئيسي - بمنتصف ابو تلت - قسم 

العامرية

6 - ل يوجد   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   206068   فرعى  عن صيدلية  بجهة 

محافظة السكندرية بملك محمد ابراهيم سعد فرج بالشارع الرئيسي - بمنتصف ابو تلت - قسم العامرية
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7 - الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2233 ورقم قيد   205999   فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / التجارو 

التصدير واستيراد الحاصلت الزراعية والمواد الكيماوية و الصناعية والعدد واللت والدوات الميكانيكية 

والكهربائيةوالمعادن ووسائل النتاج ووسائل النقل وتدعيم واقامة المشروعات المستحدثة في البلد وما يتصل بها 

وتصدير الحاصلت الزراعيةوالنباتية والحيوانيةومنجاتها ومشتقاتها ومتخلفاتها وكذلك جميع المواد الطبيعية 

والخام والمعادن وايضا تصدير منتجات المناجم والمحاجر الخام والمصنعة وجميع السلع الصناعية  والمطبوعات 

وخدمات النقل للغير وخدمات التخليص الجمركي للغير وخدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل مراكز خدمة 

وصيانة السيارات واجزائها في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق 

وايضا تقديم الخدمات والحلول المخزنية واللوجستية للغير ونشاط ادارة وتشغيل المطاعم والخدمات البريدية 

وللشركة حق تمثيل الفرار والمنشات مصرية كانت او اجنبية اي القيام بجميع اعمال الوكالة التجارية طبقا للقانون 

وللشركة ان تندمج فيها او تندمج وتساهم في شركات او منشات تكون اعمالها متممة او مماثلة في حدود القوانين و 

القرارات الوزارية الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوةمع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج 

كما يجوزلها ان تندمج في الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية  

بجهة محافظة السكندرية محطة مصر للبترول - كامب شيراز

8 - الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2233 ورقم قيد   205999   فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / التجارو 

التصدير واستيراد الحاصلت الزراعية والمواد الكيماوية و الصناعية والعدد واللت والدوات الميكانيكية 

والكهربائيةوالمعادن ووسائل النتاج ووسائل النقل وتدعيم واقامة المشروعات المستحدثة في البلد وما يتصل بها 

وتصدير الحاصلت الزراعيةوالنباتية والحيوانيةومنجاتها ومشتقاتها ومتخلفاتها وكذلك جميع المواد الطبيعية 

والخام والمعادن وايضا تصدير منتجات المناجم والمحاجر الخام والمصنعة وجميع السلع الصناعية  والمطبوعات 

وخدمات النقل للغير وخدمات التخليص الجمركي للغير وخدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل مراكز خدمة 

وصيانة السيارات واجزائها في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق 

وايضا تقديم الخدمات والحلول المخزنية واللوجستية للغير ونشاط ادارة وتشغيل المطاعم والخدمات البريدية 

وللشركة حق تمثيل الفرار والمنشات مصرية كانت او اجنبية اي القيام بجميع اعمال الوكالة التجارية طبقا للقانون 

وللشركة ان تندمج فيها او تندمج وتساهم في شركات او منشات تكون اعمالها متممة او مماثلة في حدود القوانين و 

القرارات الوزارية الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوةمع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج 

كما يجوزلها ان تندمج في الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية  

بجهة محافظة القاهرة شارع 26 يوليو
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 محو - شطب

1 - ابراهيم احمد عبد الظاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   173002 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع  

10965 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره للوفاه

2 - محمد محمد احمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   178517 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع  

6922 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسي الخر

3 - علي حسن علي احمد الساعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   199151 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

7622 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

4 - على خليل خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   200800 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع  7127 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

5 - حسين عبدالعال حسين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   200802 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع  

7129 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

6 - محمد ابراهيم حواس  تاجر فرد سبق قيده برقم   113712 قيد فى 31-03-1985 برقم ايداع  6904 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

7 - بهى الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127120 قيد فى 03-05-1989 برقم ايداع  3535 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

8 - سحر صبرى احمد بازينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   137614 قيد فى 11-02-1995 برقم ايداع  968 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

9 - حازم نبيل شحاته الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   143883 قيد فى 14-06-1997 برقم ايداع  4756 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

10 - محمد محمد مصباح عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   164622 قيد فى 15-02-2004 برقم ايداع  

1140 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

11 - محمد عطية حسن قويدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   192320 قيد فى 09-10-2013 برقم ايداع  7162 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

12 - حسن حنفي لتجارة التحف و النتيكات - حسن حنفي جلل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197949 قيد 

فى 16-02-2017 برقم ايداع  1497 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

13 - وليد احمد محمود محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   201014 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  

8778 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

14 - محمد الجالس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   117955 قيد فى 05-10-1986 برقم ايداع  7353 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر بحو بسبب ترك التجارة

15 - العرجاوى للبقاله  تاجر فرد سبق قيده برقم   151354 قيد فى 15-07-1999 برقم ايداع  6266 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

16 - سعيد على محمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   165296 قيد فى 27-04-2004 برقم ايداع  3469 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

17 - عبد المنعم سالم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   177295 قيد فى 06-02-2008 برقم ايداع  

1047 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

18 - احمد خميس ابراهيم عبده عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   185468 قيد فى 20-06-2010 برقم 

ايداع  6243 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

19 - غاده على محمد محمود المرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   192198 قيد فى 09-09-2013 برقم ايداع  

6341 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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20 - احمد الصغير عون منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   193575 قيد فى 16-06-2014 برقم ايداع  

4900 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

21 - اسلم محمد السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   202225 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  6760 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

22 - مناع سعد محفوظ ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   92689 قيد فى 17-12-1978 برقم ايداع  7754 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

23 - عبد الرحيم عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   138415 قيد فى 28-06-1995 برقم ايداع  

4543 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

24 - عبد ا محمد السيد شحاته زعيبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   184083 قيد فى 09-02-2010 برقم ايداع  

1269 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

25 - هانى عوض على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194907 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع  3076 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

26 - ابراهيم وهيب كامل حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   202700 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  475 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

27 - محمد مصطفى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149452 قيد فى 17-12-1998 برقم ايداع  

11479 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

28 - صابر أحمد خليل عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم   189787 قيد فى 26-06-2012 برقم ايداع  5453 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

29 - فايز محمد عبد العظيم عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   196214 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع  

926 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

30 - احمد احمد عوض على  تاجر فرد سبق قيده برقم   142338 قيد فى 19-12-1996 برقم ايداع  10687 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

31 - احمد محمد عبد الحميد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   171554 قيد فى 06-07-2006 برقم ايداع  

5745 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

32 - منتصر العربى محمود برعى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194833 قيد فى 23-03-2015 برقم 

ايداع  2568 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

33 - على احمد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102312 قيد فى 05-11-1981 برقم ايداع  7543 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لوجود سجل آخر

34 - ربيع احمد ابراهيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   147091 قيد فى 19-05-1998 برقم ايداع  

3966 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

35 - تعديل السم التجاري الي  خالد احمد فتوح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   186850 قيد فى 

19-01-2011 برقم ايداع  661 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بؤامر محو بسبب 

ترك التجاره

36 - فتحيه زكى عبده عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   190765 قيد فى 04-12-2012 برقم ايداع  9606 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

37 - هاني احمد نصير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201272 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  11018 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

38 - جارو وهرام ارتين طوسونيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   174941 قيد فى 07-06-2007 برقم ايداع  

5915 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

39 - مدحت للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   105282 قيد فى 01-09-1982 برقم ايداع  6648 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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40 - يحذف مدحت للتصدير- ويصبح مدحت ميشيل عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   105282 قيد فى 

01-09-1982 برقم ايداع  6648 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

41 - مدحت ميشيل عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   105282 قيد فى 29-09-2001 برقم ايداع  8949 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

42 - شريف عبد البر احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   169072 قيد فى 03-09-2005 برقم ايداع  

6928 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

43 - المنسي للضاءه الحديثه_سامي محمودحسنين منسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   194500 قيد فى 

14-01-2015 برقم ايداع  338 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

44 - حسن حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   160884 قيد فى 09-09-2002 برقم ايداع  6634 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

45 - احمد السيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   193525 قيد فى 05-06-2014 برقم ايداع  4635 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

46 - عائشة زكى ابراهيم الربعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   197240 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع  

7638 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره للوفاه

47 - مكتب مصباح للتخليص الجمركى - ابراهيم مصباح ابراهيم مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   200014 

قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع  1315 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجارة

48 - حنان عبد القادر ابو زيد عبد الظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   203373 قيد فى 28-09-2020 برقم 

ايداع  6035 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل بسبب ترك التجارة

49 - تيسير محمد محمد السيد زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم   170372 قيد فى 14-03-2006 برقم ايداع  

1895 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

50 - عصام حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   177317 قيد فى 10-02-2008 برقم ايداع  1112 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

51 - تامر مجدى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   186484 قيد فى 21-11-2010 برقم ايداع  10379 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لوجود سجل آخر

52 - تامر مجدى تامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   195968 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع  9889 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

53 - اضافه السم التجارى الى  محمود غنيم لبيع المواشى - محمود على محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

141367 قيد فى 28-09-1996 برقم ايداع  7560 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

54 - مصطفي محمد كيلني على  تاجر فرد سبق قيده برقم   166921 قيد فى 06-12-2004 برقم ايداع  

9732 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

55 - فايزه السيد عبده مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   201611 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  1591 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - مرفت عبدالمنعم السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   204561 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

8001 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

57 - مروه محمد عبد العزيز محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   189970 قيد فى 29-07-2012 برقم 

ايداع  6262 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

58 - صبرى ابراهيم ابو المجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137340 قيد فى 17-12-1994 برقم ايداع  

9165 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة
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59 - ابراهيم عاطف عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148469 قيد فى 26-09-1998 برقم ايداع  

8285 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

60 - عصام على محمد بهجت  تاجر فرد سبق قيده برقم   158463 قيد فى 07-10-2001 برقم ايداع  9199 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو ببب ترك التجاره

61 - سميره بخيت بشاره بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   168654 قيد فى 09-07-2005 برقم ايداع  5495 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

62 - نورهان سعد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174188 قيد فى 08-04-2007 برقم ايداع  3589 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

63 - ابراهيم عبد العاطى ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   184178 قيد فى 18-02-2010 برقم 

ايداع  1612 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

64 - سهير كرمي اسطفانوس هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   188537 قيد فى 15-12-2011 برقم ايداع  

9081 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

65 - محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   86836 قيد فى 24-04-1976 برقم ايداع  1647 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره لوفاه التاجر

66 - محمود محمد ابراهيم محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   156807 قيد فى 15-04-2001 برقم ايداع  

2655 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

67 - الحسن للتوريدات قطع غيار السيارات - حسن جوده عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   166758 قيد 

فى 02-11-2004 برقم ايداع  8999 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

68 - عادل مصطفى محمد الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   169243 قيد فى 13-11-2008 برقم ايداع  

10290 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

69 - محمد صابر محمد كمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   197784 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع  

259 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

70 - يوسف عبدالرحمن عامر عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201553 قيد فى 2019-02-05 

برقم ايداع  1043 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

71 - احمد سعيد اسماعيل القراشيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156790 قيد فى 14-04-2001 برقم ايداع  

2613 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره لوجود سجل 

فردى اخر

72 - محمد السيد صبحي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169278 قيد فى 05-10-2005 برقم ايداع  7734 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

73 - عيده ثابت عبد اللطيف سكران  تاجر فرد سبق قيده برقم   190258 قيد فى 19-09-2012 برقم ايداع  

7519 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

74 - مدحت محمود محمد حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   202399 قيد فى 15-10-2019 برقم 

ايداع  8541 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

75 - المالكى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   141176 قيد فى 08-09-1996 برقم ايداع  6846 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

76 - فائزه على السيد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   151432 قيد فى 24-07-1999 برقم ايداع  6498 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

77 - وليد عزت عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   162951 قيد فى 08-07-2003 برقم ايداع  5210 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

78 - سلوى حمدى حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   202279 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  7271 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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79 - السيد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   136784 قيد فى 14-09-1994 برقم ايداع  6238 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

80 - عبد العال عبد الحكيم عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   158059 قيد فى 25-08-2001 برقم ايداع  

6781 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

81 - احمد مجدى جلل الدين التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   187453 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع  

3830 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

82 - امل مرسى السيد مرسى حليم ) المل ماركت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   199628 قيد فى 

08-11-2017 برقم ايداع  11394 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجارة

83 - كريم محمد محمد علي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   204239 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  

4799 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

84 - مريم صلح جيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   205275 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  4029 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

85 - ملكه زكري بهنان قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   173826 قيد فى 08-03-2007 برقم ايداع  2463 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

86 - الفت عبداللطيف جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   89098 قيد فى 15-03-1999 برقم ايداع  2225 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

87 - حيدر للهندسه والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   138005 قيد فى 19-04-1995 برقم ايداع  2860 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

88 - جابر السيد خطاب عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   157168 قيد فى 03-06-2001 برقم ايداع  3942 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

89 - احمد محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   178085 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع  

3710 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

90 - احمد ماجد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   184213 قيد فى 22-02-2010 برقم ايداع  1706 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

91 - على حسن حامد حسن جرز  تاجر فرد سبق قيده برقم   202101 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع  

5761 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة
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رأس المال

1 - محمد محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   178517 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع   

5190 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

2 - احمد محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   197408 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع   8938 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - خالد السيد احمد السمر تاجر فرد سبق قيده برقم   203015 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع   3558 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - عبد المولى حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   178009 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع   3463 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

5 - محمد محمد علي مرسي ابو عوف تاجر فرد سبق قيده برقم   180274 قيد فى 01-12-2008 برقم ايداع   

10883 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - احمد علي احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   203461 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   6690 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - مهنا جمال رياض محروس تاجر فرد سبق قيده برقم   204042 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع   3113 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - تصحيح السم التجارى الى  اسلم عز العرب السيد احمد مسعود - لتجارة وصيانة اللعاب المائية تاجر فرد 

سبق قيده برقم   196875 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع   5418 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  510,000.000

9 - حسن جابر ابراهيم ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم   171275 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع   4953 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - هانى سعيد شكر ا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم   177374 قيد فى 14-02-2008 برقم ايداع   1323 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - فرحات ابراهيم سلمه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   185766 قيد فى 25-07-2010 برقم ايداع   

7336 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - جابر فتحي جاد عبدالعال ابوشرف تاجر فرد سبق قيده برقم   200459 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع   

4690 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - تعديل السم التجارى ليصبح  خالد حسن حسين على - الحسين للنقل الثقيل تاجر فرد سبق قيده برقم   

170834 قيد فى 08-05-2006 برقم ايداع   3581 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000,000.000

14 - تعديل السم التجاري / بدري لتجارة الملبس - احمد علي بدري علي تاجر فرد سبق قيده برقم   186834 

قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع   576 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

15 - محمد فؤاد عبد السميع احمد وهبه) مصنع الوهبه للبلستيك( تاجر فرد سبق قيده برقم   185421 قيد فى 

14-06-2010 برقم ايداع   6069 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

16 - هاني رمضان عبدالجواد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   197834 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع   

713 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ماهر فوزى حسن ابراهيم النجار ) النجار لعموم الستيراد والتصدير ( تاجر فرد سبق قيده برقم   173456 

قيد فى 05-02-2007 برقم ايداع   1112 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

4,000,000.000
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18 - وائل حسنى عبد العال حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   189986 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع   

6333 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - حاتم الشحات عطية محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   181493 قيد فى 12-04-2009 برقم ايداع   3893 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - احمد السيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   192988 قيد فى 20-02-2014 برقم ايداع   

1448 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

21 - حسين حسن حسنى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   193718 قيد فى 17-07-2014 برقم ايداع   

5693 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - ابراهيم مصباح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   135690 قيد فى 20-01-1994 برقم ايداع   602 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

23 - تعديل السم التجارى الى  اتيليه فرغلى - سماح محمد محمد على فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   

193470 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع   4301 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  500,000.000

24 - احمد فتحى مغاورى ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم   202457 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع   

9216 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

25 - محمود محمد محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   174261 قيد فى 16-04-2007 برقم ايداع   

3850 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000.000

26 - طارق عطيه الحبشى عبد المجيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   183385 قيد فى 12-11-2009 برقم 

ايداع   10674 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

27 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم   193922 قيد فى 11-09-2014 برقم 

ايداع   7146 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

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

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

29 - خالد علي ابراهيم مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   164775 قيد فى 02-03-2004 برقم ايداع   1634 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

30 - اسماعيل عبدالوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   159596 قيد فى 23-03-2002 برقم ايداع   

2045 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - حسام محمد قاسم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   206094 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع   2066 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

32 - تعديل السم التجاري ليصبح / العسال للتخليص الجمركي - محمد حسين محمد العسال تاجر فرد سبق قيده 

برقم   175160 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع   6615 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - احمد احمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   186819 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع   494 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000.000

34 - فرغلي مصطفي فرغلي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   206096 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع   

2074 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

35 - هاني محروس عبدالفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم   170104 قيد فى 12-02-2006 برقم ايداع   

941 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  14,000.000

36 - جمال السيد على عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم   191676 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع   

3543 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

37 - ممدوح فراج محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   200447 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع   

4604 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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38 - مريم فاروق ذكي سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   201676 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع   2162 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - تعديل السم التجاري الى / زيدان لتصنيع وتجارة اللحوم والستيراد والتصدير - جمعه حسن  محمد محمود 

زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   203009 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع   3517 فى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - الفت عبد اللطيف جودة تاجر فرد سبق قيده برقم   89098 قيد فى 07-05-1977 برقم ايداع   4184 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

41 - عمرو محمد عبد ا عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   186534 قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع   

10653 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

42 - مؤمن رمضان اسماعيل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   206031 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع   

1245 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

Page 22 of 84 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

العناوين 

1 - محمد محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    178517 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع    

5190 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء ومحو الرئيسي الخر / 

17 شارع البيان - قسم كرموز المودع برقم 6922 في 2017/7/19 قيد 178517

2 - محمد محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    178517 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع    

5190 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى 

/ 17 شارع البيان - كرموز // قسم كرموز

3 - عبد المولى حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    178009 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع    3463 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن فى / 

نهاية ابويوسف القديم مع الروضة الخضراء - ابويوسف - بحرى - محل - قسم الدخيلة & المودع برقم 1312 في 

2023/2/2 برقم قيد تابع 178009 دائم السكندرية

4 - صلح مصطفى حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    174232 قيد فى 12-04-2007 برقم ايداع    

3778 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح / 

عدد 1 محل يمين باب العقار بالعنوان شارع سعدا ابو بكر امام المدرسة النموذجية - الهانوفيل - قسم الدخيلة

5 - صلح مصطفى حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    174232 قيد فى 12-04-2007 برقم ايداع    

3778 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان /محل 2 يسار باب العقار شارع سعدا ابو بكر امام بوابه المدرسة النموذجية  الهانوفيل- قسم الدخيلة 

المودع برقم 1406 في 2023/2/5 برقم قيد تابع 174232 دائم السكندرية

6 - محمود احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    183836 قيد فى 12-01-2010 برقم ايداع    318 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح الفرع الكائب بعنوان 

26 طريق الحريه دور اول علوى شمال فى شمال الصاعد -  قسم العطارين &المودع برقم القيد 1409 فى يوم 

2023/2/5 دائم السكندريه

7 - طارق صلح رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    193076 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع    2014 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع الكائن بالعنوان / 

شارع مسجد الفتح السلمى من ابوسليمان - الرمل - السكندريه - قسم الرمل المودع برقم 1398 فى 2023/2/5

8 - احمد علي احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    203461 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6690 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن فى /عدد 

)2( ساحة بالساحة الخارجية لمحطة مصر - قسم محرم بك المودع برقم 1384 في 2023/2/5 برقم قيد تابع 

203461 دائم السكندرية

9 - ابراهيم طه احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    156324 قيد فى 10-02-2001 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بافتتاح الفرع الكائن  / 

مصر الجديده - مصر الجديده - 36 الدليفراند - قسم مصر الجديده

10 - قدرى عبد الكريم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    186124 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع    

8765 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / محل 

306 بلوك 112 ارض بشاير الخير 5 - القباري - قسم مينا البصل

11 - تصحيح السم التجارى الى  اسلم عز العرب السيد احمد مسعود - لتجارة وصيانة اللعاب المائية تاجر فرد 

سبق قيده برقم    196875 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع    5418 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح الفرع الكائن بعنوان / 4 شارع هارون الرشيد - السكندريه - 

قسم الجمرك & المودع برقم 1472فى يوم 2023/2/6 برقم قيد تابع 196875  دائم السكندريه
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12 - حسن مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    205846 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    

11781 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ابيس 

7/4 بجوار كوبري محمود سليم - بالدور الرضي - قسم محرم بك

13 - حسن جابر ابراهيم ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم    171275 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع    

4953 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان/ 4/2 جمعي و 

مسجد عبد اللطيف و حاره جميعي - قسم المنشيه

14 - محمد جابر عبد المنعم حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم    186652 قيد فى 23-12-2010 برقم ايداع    

11236 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 3 شارع 

سيدى يعقوب - كوم الدكه - قسم العطارين

15 - تعديل السم التجاري / بدري لتجارة الملبس - احمد علي بدري علي تاجر فرد سبق قيده برقم    186834 

قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    576 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الي / 58 شارع 17 من شارع البكباشي العيسوي شقه بمدخل خاص دور ارضي - قسم 

المنتزه - السكندرية

16 - مركز الشيخ للخدمات الحكوميه-زينب على عبده مصطفى الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    194055 قيد 

فى 13-10-2014 برقم ايداع    7793 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل مركز النشاط ليصبح / شقه بالدور الول رقم )5( برج المروه بالعقار رقم 10 شارع منشا - قسم 

محرم بك - السكندريه

17 - حسين احمد حسين احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    201901 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

4215 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع النشاط 

كائن في / طريق ام زغيو الرئيسي الكيلو 21 - قسم الدخيله - محافظه السكندرية المودع برقم 1671 في 

2023/2/12 ورقم قيد تابع 201901 دائم السكندرية

18 - حسين احمد حسين احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    201901 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

4215 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عنوان المركز الرئيسي 206 

شارع المكس - الورديان - قسم مينا البصل

19 - مصطفى على محمد مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    117334 قيد فى 22-07-1986 برقم ايداع    

4882 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 3 بالدور الرضي - 20 شارع الهدايا مع شارع عبد السلم عارف - الهدايا - قسم الرمل

20 - حاتم الشحات عطية محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    181493 قيد فى 12-04-2009 برقم ايداع    

3893 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع / خلف 

طريق اسكندرية مطروح اول طريق ام زغيو محل رقم 4 - البوابه 8 - الهانوفيل - قسم الدخيلة المودع برقم 

1747 في 2023/2/13 وقيد برقم تابع 181493 دائم السكندرية

21 - ابراهيم مصباح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    135690 قيد فى 20-01-1994 برقم ايداع    602 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الرئيسي الي / 7 شارع 

السقفية - قسم العطارين - السكندرية

22 - ابراهيم مصباح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    135690 قيد فى 20-01-1994 برقم ايداع    602 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع للمنشاه / من 

ناصيه 61 شارع النبي دانيال - قسم العطارين - السكندرية ونشاطه مكتبه المودع برقم 1811 في 2023/2/14 

وقيد برقم تابع 135690 دائم السكندرية

23 - نجوي عبد الدايم عبد القادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196618 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    

3822 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

في42 شارع السكندر الكبر - الزاريطة  - قسم باب شرق & بايداع رقم 1772 في 2023/2/14 برقم قيد تابع 

196618 دائم السكندرية
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24 - احمد فتحى مغاورى ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم    202457 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع    

9216 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / ابيس قريه 

8/10 - محرم بك - قسم محرم بك

25 - منتصر فرج محمد مرسى الحمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    187676 قيد فى 03-07-2011 برقم 

ايداع    4785 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 

22 شارع الباب اللخضر - الدور الول - قسم المنشية

26 - احمد سمير على محمد احمد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم    188499 قيد فى 08-12-2011 برقم 

ايداع    8867 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز النشاط 

ليصبح / محل رقم )1( بالدور الرضي - برج السلم - عقار رقم 8 أ شارع توت عنخ امون - سموحه 0 قسم 

سيدي جابر

27 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    193922 قيد فى 11-09-2014 برقم 

ايداع    7146 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع/ 

6  ش المختار - قسم اللبان &المودع برقم 1987 فى 2023/2/16 تابع رقم قيد 193922 دائم السكندريه

28 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    193922 قيد فى 11-09-2014 برقم 

ايداع    7146 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح فرع / 

8 ش المختار - قسم اللبان المودع برقم 1994 فى 2023/2/16 تابع رقم قيد 193922 دائم السكندريه

29 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    193922 قيد فى 11-09-2014 برقم 

ايداع    7146 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز 

الرئيس / شقه بالدور الرضى بالعقار رقم 6 ش المختار - قسم اللبان

30 - محمد انور عبدالمعز تاجر فرد سبق قيده برقم    152221 قيد فى 12-10-1999 برقم ايداع    9052 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محو الفرع الكائن في / المحلة الكبري 

شارع الغنام من شارع نعمان العصر بملك فاروق احمد الكلوش - الغربيه

31 - اشرف محمد حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    189984 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع    

6323 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط ليصبح/ 

الكيلو 23.5 طريق اسكندرية مطروح قبلي الطريق بجوار مدرسة البارونات العامرية

32 - خالد علي ابراهيم مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    164775 قيد فى 02-03-2004 برقم ايداع    

1634 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 17 أمام 

18 ابن وقيع - الجمرك - السكندريه

33 - سامى محمود حسنين منسى تاجر فرد سبق قيده برقم    206067 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

1724 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع بعنوان / 

امام 35 شارع علي بك الكبير من السبع بنات - محل - قسم المنشية المودع برقم 2125 في 2023/2/20 دائم 

السكندرية

34 - عادل مصطفي محمد الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم    169243 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع    

7608 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بالغاء الفرع الكائن 

بالعنوان طريق وصله ام زغيو خلف شركه الكهرباء اودع لسنه 2008 - قسم الدخيلة- المودع برقم 10290 في 

2008/11/13 برقم قيد تابع 169243

35 - عادل مصطفي محمد الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم    169243 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع    

7608 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسي الي / 

بوابه 8 بجوار محطه محولت البيطاش - قسم الدخيلة - السكندرية
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36 - عماد شعبان علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    201775 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع    

3008 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بافتتاح الفرع الكائن 

في / الوحدة 169 مجمع مرغم  2 - قسم العامريه & المودع برقم 2151 في 2023/2/21 برقم قيد  تابع 

201775  دائم السكندريه

37 - احمد محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    197740 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع    

11449 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / محل 29 

بسوق الجملة للخضر و الفاكهة بالعامرية

38 - حسن محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    197765 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع    111 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / محل 30 بسوق 

الجمله للخضر و الفاكهة بالعامرية

39 - حسن مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    205846 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    

11781 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 7/5 - 

محرم بك بجوار كوبري محمود سليم - محل - قسم محرم بك - السكندرية

40 - حسام محمد قاسم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    206094 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع    2066 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بعنوان / 

18 شارع مراكش - غربال - قسم محرم بك - السكندرية المودع برقم 2197 في 2023/2/22 برقم قيد تابع 

206094 دائم السكندرية

41 - شعبان رمضان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120131 قيد فى 02-05-1987 برقم ايداع    0 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 3 شارع كلية 

الطب تقاطع شارع جاليس - قسم العطارين - السكندرية

42 - ابراهيم طه احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    156324 قيد فى 10-02-2001 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح عنوان المركز 

الرئيسى الى / 9 شارع عبد المنعم خليل - الفواطم - الزاريطه - الدور الثانى - شقه )23( - قسم باب شرق

43 - الرشيد لتوريد المواد الغذائيه-احمد محمد عبد الرشيد تاجر فرد سبق قيده برقم    169947 قيد فى 

18-01-2006 برقم ايداع    338 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم 

افتتاح فرع للنشاط بالعنوان / 2 شارع طلبه العلم - محل - قسم المنشيه

44 - تعديل السم التجاري ليصبح / العسال للتخليص الجمركي - محمد حسين محمد العسال تاجر فرد سبق قيده 

برقم    175160 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    6615 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / شقه الدور الرابع علوي - رقم 404 بالعقار رقم 8 شارع 

النصر - قسم المنشية

45 - احمد احمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    186819 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع    494 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

13 شارع ملجا سان جوزيف -قسم محرم بك - السكندرية -  ونشاطه / انواع البيع الخرى بالتجزئه في المتاجر 

غير - غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها & المودع برقم 2254 في 2023/2/23 برقم قيد تابع 

186819 دائم السكندرية

46 - هاني محروس عبدالفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم    170104 قيد فى 12-02-2006 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / 6 شارع رشاد - محل - قسم العطارين - السكندرية المودع برقم 2311 في يوم 2023/2/26 برقم قيد 

تابع 170104 دائم السكندرية

47 - جمال السيد على عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم    191676 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    

3543 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 15 ش 

مسجد ام القري من ش عين شمس - العجمي - البيطاش - محل رقم 2 بالدور الرضي - قسم الدخيله
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48 - احمد رمضان يوسف على زيادة تاجر فرد سبق قيده برقم    197457 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    

9272 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بأفتتاح فرع الكائن 

بالعنوان / 11 شارع الدكتور محمد رأفت - قسم العطارين - السكندرية & المودع برقم 2304 في 2023/2/26 

برقم قيد تابع 197457 دائم السكندرية

49 - احمد عبد المحسن سرحان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    191901 قيد فى 13-06-2013 برقم ايداع    

4778 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بافتتاح فرع / مرغم 

الكيلو 19 الصحراوي - بجوار بنزينه توتالو - قسم العامرية - السكندرية المودع برقم 2395 في 2023/2/27 

بقيد تابع 191901 دائم السكندرية

50 - تعديل السم التجاري الى / زيدان لتصنيع وتجارة اللحوم والستيراد والتصدير - جمعه حسن  محمد محمود 

زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    203009 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    3517 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 41 شارع النيل ناصيه ابراهيم نجيب - قسم 

كرموز

51 - تعديل السم التجاري الى / زيدان لتصنيع وتجارة اللحوم والستيراد والتصدير - جمعه حسن  محمد محمود 

زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    203009 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    3517 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تأشير بافتتاح الفرع الكائن بعنوان / 5شارع 

ابراهيم باشا نجيب - قسم كرموز - السكندرية & المودع برقم2376 تابع 203009 في يوم 2023/2/27 دائم 

السكندرية

52 - الفت عبد اللطيف جودة تاجر فرد سبق قيده برقم    89098 قيد فى 07-05-1977 برقم ايداع    4184 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي الي / 

86 شارع لفيزون - بولكلي - قسم الرمل

53 - محمد انور عبدالمعز تاجر فرد سبق قيده برقم    152221 قيد فى 12-10-1999 برقم ايداع    9052 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تاشير بافتتاح فرع خارج المحافظه 

بعنوان / بندر كفر الدوار - شارع قصر الثقافه - السعيد احمد الحنفى الشافعى - قسم كفر الدوار - المودع برقم 

1559 فى 2023/2/28 برقم قيد 34914 كفر الدوار

54 - احمد محمود احمد خليل حماد ) احمد خليل للتوريدات و المقاولت ( تاجر فرد سبق قيده برقم    174484 

قيد فى 06-05-2007 برقم ايداع    4591 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى / دور ارضى بفيل شارع الزهور ابو يوسف بحري - قسم الدخيلة

55 - ايمن يوسف السباعي تاجر فرد سبق قيده برقم    180518 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع    40 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكالئن بعنوان / 14 

شارع منير السيد الفار - سبورتينج - قسم سيدي جابر - السكندرية المودع برقم 2450 في 2023/2/28 برقم قيد 

تابع 180518 دائم السكندرية

56 - محمد سعد عبدالوهاب عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    203179 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

4754 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / شارع 

البشوات - بيانكي - البيطاش - قسم الدخيلة
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النشاط

1 - محمد محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  178517 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع    

5190وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسى الى / مخبوزات و حلويات

2 - حلمى قدرى حناوى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  186662 قيد فى 23-12-2010 برقم ايداع    11263

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع و صيانه الكترونيات ) فيما عدا 

اجهزه الكمبيوتر(

3 - حسام الدين حسنى عبد العزيز احمد عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  197864 قيد فى 05-02-2017 برقم 

ايداع    1018وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مقاولت عموميه وتجارة 

حديد

4 - نجوى محمد حسن اوشيه تاجر فرد سبق قيده برقم  122987 قيد فى 21-02-1988 برقم ايداع    1591

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع ادوات كهربائية

5 - يسري حسن عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167257 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    

2444وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / طبع و نشر و توزيع ) فيما عدا 

الصحف و المجلت و الكتب الدينية و النترنت (

6 - صلح مصطفى حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174232 قيد فى 12-04-2007 برقم ايداع    3778

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى معرض موبيليات

7 - محمود احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  183836 قيد فى 12-01-2010 برقم ايداع    318وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع اكسسوارات شنط

8 - تعديل السم التجاري ليصبح / المؤسسه الهليه للتوريدات العموميه - اشرف محمد احمد محمد تاجر فرد سبق 

قيده برقم  192251 قيد فى 22-09-2013 برقم ايداع    6706وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

9 - اسماعيل عدلي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  192310 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع    7121

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارةالخشاب

10 - احمد علي احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  203461 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6690

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استغلل مطاعم وكافيتريا

11 - محمد مجدى عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  191716 قيد فى 09-05-2013 برقم ايداع    

3774وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / النقل البرى للبضائع 

بسيارات الغير

12 - تصحيح السم التجارى الى  اسلم عز العرب السيد احمد مسعود - لتجارة وصيانة اللعاب المائية تاجر فرد 

سبق قيده برقم  196875 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع    5418وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل 

النشاط ليصبح  اضافه النشاط للرئيسى / تاجير معدات ثقيله و اوناش

13 - طارق للمنظفات - طارق احمد عبد الرازق عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  204420 قيد فى 

25-08-2021 برقم ايداع    6571وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع 

منظفات ومستحضرات تجميل لدى الغير

14 - وائل سعد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  176960 قيد فى 31-12-2007 برقم ايداع    12515وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

و الكمبيوتر ومستلزماته (وصنع الورق المموج و الورق المقوى و الوعيه المصنوعه من الورق

15 - وائل سعد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  176960 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    5713وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الفرع بالتبعيه للرئيس ليصبح / توريدات عموميه 

_ فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته ( و صنع الورق المموج و الورق المقوى و الوعيه المصنوعه 

من الورق
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16 - تعديل السم التجاري / بدري لتجارة الملبس - احمد علي بدري علي تاجر فرد سبق قيده برقم  186834 

قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    576وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي 

/ تجارة الملبس فيما عدا الملبس العسكرية

17 - هاني عمر عبدالظاهر عبدالحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  201324 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع    

11415وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مطعم فول وفلفل

18 - هشام محمد محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  130538 قيد فى 31-12-1990 برقم ايداع    8578

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خردوات وبيع الملبس الجاهزة 

فيماعدا الملبس العسكرية

19 - تعديل السم التجارى الى / امين لبيع المنتجات الورقيه و عبوات البلستيك - امين محمد امين مصطفى 

تاجر فرد سبق قيده برقم  185515 قيد فى 23-06-2010 برقم ايداع    6411وفى تاريخ  12-02-2023  تم 

تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع منتجات ورقيه و عبوات بلستيك

20 - وائل حسنى عبد العال حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189986 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع    

6333وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عمومية والتوريدات في 

مجال النشاط

21 - حسين احمد حسين احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  201901 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

4215وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المركز الرئيسي ليصبح صناعات 

خشبيه ومعدنية

22 - مصطفى على محمد مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  117334 قيد فى 22-07-1986 برقم ايداع    

4882وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة مجوهرات ) بعد الحصول 

على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة (

23 - حاتم الشحات عطية محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  181493 قيد فى 12-04-2009 برقم ايداع    3893

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع و دهانات الثاث

24 - ابراهيم احمد شحاته ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  187882 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع    5767

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اباده الحشرات

25 - السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  112044 قيد فى 12-09-1984 برقم ايداع    6335وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه فيما عدا )اوريد العماله و 

الكمبيوتر و مستلزماته(

26 - عادل محمود احمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  131363 قيد فى 08-07-1991 برقم ايداع    4043

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد و التصدير

27 - ابراهيم مصباح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  135690 قيد فى 20-01-1994 برقم ايداع    602وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح نشاط الرئيسى / تخليص جمركي والغاء ما دون ذلك

28 - احمد فتحى مغاورى ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  202457 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع    

9216وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تصنيع منتجات البان

29 - طارق عطيه الحبشى عبد المجيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  183385 قيد فى 12-11-2009 برقم 

ايداع    10674وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  خذف نشاط / الستيراد و التصدير

30 - وائل احمد حسن عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  183487 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع    

11029وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العماله و الكمبيوتر و مستلزماته (

31 - عادل محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  187247 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع    2942

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نجار موبيليا

32 - منتصر فرج محمد مرسى الحمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  187676 قيد فى 03-07-2011 برقم ايداع    

4785وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تفصيل ملبس ليبية
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33 - طاهر ايمن محمود بكار تاجر فرد سبق قيده برقم  199484 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع    10210

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اجهزة المحمول والجهزة الكهربائية فيماعدا الكمبيوتر

34 - أيمن محمد عبد اللطيف موسى-الديب لمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  191828 قيد فى 2013-05-30 

برقم ايداع    4406وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تاشير باضافة نشاط / مزادات عامه و 

مناقصات حكوميه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

35 - السيد محمد شكرى السيد محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  193922 قيد فى 11-09-2014 برقم 

ايداع    7146وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / استيراد و تصدير قطع غيار 

السيارات و بيع قطع غيار سيارات جديده ومستعمله

36 - محمد انور عبدالمعز تاجر فرد سبق قيده برقم  152221 قيد فى 12-10-1999 برقم ايداع    9052وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد

37 - فاروق محمد مسعود لواج تاجر فرد سبق قيده برقم  202760 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    992

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي / بيع علفة و مستلزمات انتاج حيواني

38 - خالد علي ابراهيم مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  164775 قيد فى 02-03-2004 برقم ايداع    1634

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / خردوات

39 - محمد محمد مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  185128 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    5009

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / خردوات

40 - محمد مصطفي جابر احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  204774 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

1007وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تأجير سيارات لحساب الغير

41 - احمد محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  197740 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع    

11449وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تجارة خضر و فاكهة

42 - حسن محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  197765 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع    111

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تجارة خضروات و فاكهة بالجمله

43 - شعبان رمضان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  120131 قيد فى 02-05-1987 برقم ايداع    0وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تقديم وتحضير وبيع المأكولت والمشروبات 

الساخنه والبارده

44 - احمد خليفه يوسف حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  143995 قيد فى 24-06-1997 برقم ايداع    5116

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / اشغال بحريه

45 - تعديل السم التجاري ليصبح / العسال للتخليص الجمركي - محمد حسين محمد العسال تاجر فرد سبق قيده 

برقم  175160 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    6615وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح / استيراد وتصدير وتخليص جمركي

46 - هاني محروس عبدالفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم  170104 قيد فى 12-02-2006 برقم ايداع    

941وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط للمركز الرئيسي /جزارة

47 - جمال السيد على عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  191676 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    

3543وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجارة الموبيليات المستعملة

48 - محمد السيد محمد علي مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  199797 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    

12897وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / رحلت )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى و البحرى و الدولى و الداخلى(

49 - مريم فاروق ذكي سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  201676 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع    2162

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع محمصات و حلوي جافه

50 - أحمد محمد أحمد امين ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم  191434 قيد فى 14-03-2013 برقم ايداع    

2119وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / نقل بري بضائع بالسيارات 

لحساب الغير بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز النقل البري و الدولي
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51 - احمد عبد المحسن سرحان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  191901 قيد فى 13-06-2013 برقم ايداع    

4778وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط للمركز الرئيسي / تدوير مخلفات 

الخشاب وتصنيع الطبالي

52 - تعديل السم التجاري الى / زيدان لتصنيع وتجارة اللحوم والستيراد والتصدير - جمعه حسن  محمد محمود 

زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  203009 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    3517وفى تاريخ  

27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط الى / الستيراد والتصدير

53 - ياسر كمال محمد علي زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  164143 قيد فى 13-12-2003 برقم ايداع    

9668وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيما عدا العمالة و 

الكمبيوتر (

54 - احمد محمود احمد خليل حماد ) احمد خليل للتوريدات و المقاولت ( تاجر فرد سبق قيده برقم  174484 قيد 

فى 06-05-2007 برقم ايداع    4591وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / 

الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

55 - مؤمن رمضان اسماعيل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  206031 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1245وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 

19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178517 وتم ايداعه بتاريخ   

02-06-2008  برقم ايداع 5,190.000 الى : الغاء السمة التجارية

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197864 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2017  برقم ايداع 1,018.000 الى : تعديل السمه التجارية الي / الرحاب للمقاولت والتجارة

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   167257 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2005  برقم ايداع 2,444.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / اربيسك

4 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192251 وتم ايداعه بتاريخ   

22-09-2013  برقم ايداع 6,706.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / المؤسسه الهليه للتوريدات 

العموميه - اشرف محمد احمد محمد

5 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   192310 وتم ايداعه بتاريخ   

08-10-2013  برقم ايداع 7,121.000 الى : تعديل السمة التجاريه لتصبح / المان لتجارة الخشاب

6 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206049 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 1,481.000 الى : لوراندو للملبس الجاهزه

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   206049 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 1,481.000 الى : علء السيد محمد موسى السبع

8 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   131760 وتم ايداعه بتاريخ   

Marseillaise 24-09-1991  برقم ايداع 6,350.000 الى : اضافة السمة التجارية / مارسيليز للنجف

9 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186834 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2011  برقم ايداع 576.000 الى : تعديل السم التجاري / بدري لتجارة الملبس - احمد علي بدري 

علي

10 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   185246 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2010  برقم ايداع 5,422.000 الى : الخلص لللبان

11 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185515 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2010  برقم ايداع 6,411.000 الى : تعديل السم التجارى الى / امين لبيع المنتجات الورقيه 

و عبوات البلستيك - امين محمد امين مصطفى

12 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   185515 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2010  برقم ايداع 6,411.000 الى : الغاء السمه التجاريه

13 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201901 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2019  برقم ايداع 4,215.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / صن بيرد للصناعات 

الخشبيه والمعدنية

14 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   161378 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2002  برقم ايداع 8,603.000 الى : حذف السمة التجارية

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206066 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2023  برقم ايداع 1,705.000 الى : الشمس للرحلت

16 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   206066 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2023  برقم ايداع 1,705.000 الى : شيماء فوزى محمد متولى

17 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202457 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2019  برقم ايداع 9,216.000 الى : تعديل السمه التجارية / جرين لمنتجات اللبان

18 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199484 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2017  برقم ايداع 10,210.000 الى : تريند لجهزة المحمول والجهزة الكهربائية
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19 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204774 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2021  برقم ايداع 1,007.000 الى : اضافة سمه تجارية /  في أي بي

20 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150044 وتم ايداعه 

M.A.S بتاريخ   28-02-1999  برقم ايداع 1,645.000 الى : اضافه سمه تجاريه / ام ايه اس للملبس

21 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   175160 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2007  برقم ايداع 6,615.000 الى : حذف السمه التجارية

22 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175160 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2007  برقم ايداع 6,615.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / العسال للتخليص 

الجمركي - محمد حسين محمد العسال

23 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191487 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-03-2013  برقم ايداع 2,442.000 الى : تعديل السمه التجارية / اوفر سيز للعمال الجمركيه 

والنقل

24 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   171289 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-06-2006  برقم ايداع 4,953.000 الى : اضافة السمه التجارية / منشأه النصر لتوريدات المولت

25 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   96007 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-1980  برقم ايداع 826.000 الى : تعديل السم التجاري الي / محمد فتحي احمد حسنين النقيب

26 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   164995 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2004  برقم ايداع 2,433.000 الى : اضافة السمة التجارية / الهدي للملبس الجاهزة

27 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   203009 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-06-2020  برقم ايداع 3,517.000 الى : تعديل السم التجاري الى / زيدان لتصنيع وتجارة 

اللحوم والستيراد والتصدير - جمعه حسن  محمد محمود زيدان

28 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203009 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-06-2020  برقم ايداع 3,517.000 الى : تعديل السمة التجارية الى /  N . Z لتصنيع وتجارة 

اللحوم والستيراد والتصدير

29 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206123 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 2,384.000 الى : ليوجد

30 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   206123 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 2,384.000 الى : سعيد مسعد محمد احمد صقر

31 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   164143 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2003  برقم ايداع 9,668.000 الى : تعديل السمه التجارية الي / الورشة الفنية للف 

المحركات و التوريدات العمومية

32 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206031 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2023  برقم ايداع 1,245.000 الى : تعديل السمة التجارية / بيجاسوس لتوريد المواد الغذائيه 

PEGASUS بالجمله والستيراد والتصدير
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الشخاص

1 - عبدالرحمن محمد ابوالبهي حسام الدين النجار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   173086 وتم ايداعه بتاريخ  

21-12-2006 برقم ايداع    11291تم التأشير فى تاريخ   14-02-2012   بــ  تعيين السيد / عبد الرحمن 

محمد ابو البهي حسام الدين النجار وكيل مفوضا

2 - على وائل على عامر حسنين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   192614 وتم ايداعه بتاريخ  2013-12-12 

برقم ايداع    8942تم التأشير فى تاريخ   12-12-2013   بــ  تعيين السيد / على وائل على عامر حسنين

3 - شيماء فوزى محمد متولى  مدير فرع المقيد برقم قيد   206066 وتم ايداعه بتاريخ  13-02-2023 برقم 

ايداع    1705تم التأشير فى تاريخ   13-02-2023   بــ  

4 - محمد فتحى احمد حسنين النقيب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   96007 وتم ايداعه بتاريخ  

02-02-1980 برقم ايداع    826تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - ديابكو للمقاولت محمد دياب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    204323 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع   5494 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه محرر في 

2022/12/13 ملخصه مسجل برقم 26 لسنه 2023 شركات غرب السكندرية فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - ديابكو للمقاولت محمد دياب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    204323 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع   5494 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

3 - عمرو ابراهيم عبد المحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    168787 قيدت فى 25-07-2005 برقم 

ايداع   5931 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق 

على توقيعاته برقم 8566 أ لسنه 2006 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

4 - عمرو ابراهيم عبد المحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    168787 قيدت فى 25-07-2005 برقم 

ايداع   5931 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

5 - محمد ابراهيم عبد السلم مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    191507 قيدت فى 2013-03-28 

برقم ايداع   2558 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فض الشركه توصيه 

بسيطه مسجل ملخصه ومشهر عقد برقم 35 لسنه 2023 شركات السكندريه تم فض الشركه و تصفيه اعماله

6 - محمد ابراهيم عبد السلم مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    191507 قيدت فى 2013-03-28 

برقم ايداع   2558 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره 

وفسخ الشركه

7 - شركه نبويه السيد على فرج وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    140423 قيدت فى 21-05-1996 برقم 

ايداع   3386 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فض شركه توصيه بسيطه 

مصدق علي توقيعاته رقم 146س لسنه 2023 توثيق الدخيلة تم فض الشركه وتصفيه اعمالها

8 - شركه نبويه السيد على فرج وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    140423 قيدت فى 21-05-1996 برقم 

ايداع   3386 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

9 - مايكل نبيل نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    178399 قيدت فى 22-05-2008 برقم ايداع   

4775 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطه مسجل 

ملخصه ومشهر برقم 957 لسنة 2021 شركات السكندريه تم فسخ الشركة وتصفية اعمالها

10 - مايكل نبيل نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    178399 قيدت فى 22-05-2008 برقم ايداع   

4775 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

11 - شركة بنس   شركة سبق قيدها برقم    186929 قيدت فى 06-04-2014 برقم ايداع   2896 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

12 - اصبح اسم الشركه)شركه بنس للتوكيلت التجاريه-شركه مساهمه مصريه(   شركة سبق قيدها برقم    

186929 قيدت فى 06-04-2014 برقم ايداع   2896 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

الغاء الفرع

13 - شركه بنس للتوكيلت التجاريه-شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم    186929 قيدت فى 

29-12-2015 برقم ايداع   10375 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

14 - المشروعات والتجارة يوسف جندى غانم ورانيا صالح محروس   شركة سبق قيدها برقم    156149 قيدت 

فى 16-01-2001 برقم ايداع   393 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل فض الشركة 

وتصفية اعمالها نهائيا
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15 - المشروعات والتجارة يوسف جندى غانم ورانيا صالح محروس   شركة سبق قيدها برقم    156149 قيدت 

فى 16-01-2001 برقم ايداع   393 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه

16 - محمد شحاته حسن البطيخى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    129949 قيدت فى 18-09-1990 برقم 

ايداع   5939 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل فض الشركه و تصفيه اعمالها نهائيا

17 - محمد شحاته حسن البطيخى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    129949 قيدت فى 18-09-1990 برقم 

ايداع   5939 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركه 
وتصفيتها نهائيا 

18 - هانى احمد محمد البشرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    178210 قيدت فى 08-05-2008 برقم 

ايداع   4138 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة 

مسجل ملخصه و مشهر عنه برقم 2708 لسنة 2022 و بموجب طلب تاشير مكتب القاهرة المميز تم فسخ الشركة 

و تصفية اعمالها نهائيا

19 - هانى احمد محمد البشرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    178210 قيدت فى 08-05-2008 برقم 

ايداع   4138 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

20 - حسن عمر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    131888 قيدت فى 23-10-1991 برقم ايداع   7072 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مسجل ملخصه ومشهر 

عنه برقم 120 لسنه 2023 شركات السكندرية تم فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

21 - حسن عمر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    131888 قيدت فى 23-10-1991 برقم ايداع   7072 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

22 - ماجد جوارجي نصير و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    174597 قيدت فى 14-05-2007 برقم ايداع   

4923 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصيه بسيطه مصدق علي 

توقيعاته برقم 7117 ب لسنة 2022 تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

23 - ماجد جوارجي نصير و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    174597 قيدت فى 14-05-2007 برقم ايداع   

4923 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

24 - سامح عبدا فكري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    203134 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع   

4464 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن مسجل ملخصه 

ومشهر عنه برقم 1367 لسنة 2023 شركات السكندرية تم التي :- فسخ الشركة وتصفية اعمالها نهائيا

25 - سامح عبدا فكري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    203134 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع   

4464 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

26 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ) ايسترن كمبانى بالجيزه (   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

18-11-1938 برقم ايداع   2082 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

27 - الشركه الشرقيه )ايسترن كومبانى(   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 13-06-2001 برقم 

ايداع   4267 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

28 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 13-06-2001 برقم ايداع   4267 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

29 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 2010-06-13 

برقم ايداع   6001 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

30 - الشركة الشرقية )ايسترن كومبانى( ش0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

27-05-2009 برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

31 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 27-05-2009 برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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32 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانىش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 01-07-1965 برقم 

ايداع   2514 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

33 - الشركه الشرقيه ايسترن كومباتى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 1965-07-05 

برقم ايداع   2515 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

34 - الشركة المصرية ايسترن كومبانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 1965-07-01 

برقم ايداع   2513 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

35 - شركه الشرقيه ايسزت كومباتى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 20-11-1967 برقم ايداع   

2068 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

36 - الشركه الشرقيه للدخان - استرن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 1984-04-19 

برقم ايداع   3233 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

37 - الشركه الشرقيه للدخان استير كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

19-04-1984 برقم ايداع   3234 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

38 - اشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

19-04-1984 برقم ايداع   3235 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

39 - الشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

19-04-1984 برقم ايداع   3236 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

40 - الشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

19-04-1984 برقم ايداع   3237 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

41 - الشركة الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

19-04-1984 برقم ايداع   3238 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

42 - الشركة الشرقية )ايسترن كومباني ش . م. م (   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 1985-01-17 

برقم ايداع   452 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

43 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1988 برقم ايداع   7265 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

44 - اشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7266 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

45 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7268 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

46 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7269 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

47 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7270 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

48 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7272 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

49 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1986 برقم ايداع   7273 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

50 - الشركة الشرقية للدخان والسجاير ) ايسترن كومبانى( بالجيزة   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

04-09-1988 برقم ايداع   7021 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

51 - الشركة الشرقية للدخان والسجاير ) ايترين كمبانى( بالجيزة   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

04-09-1988 برقم ايداع   7022 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

52 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير والتيرايد كيمانى بالجيزه   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

02-10-1988 برقم ايداع   7891 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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53 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير )ايسترن كومبانى (   شركة سبق قيدها برقم    18402 قيدت فى 

21-08-1990 برقم ايداع   5305 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

54 - عدل ليصبح " طارق موسى بخيت وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم    132564 قيدت فى 

23-03-1992 برقم ايداع   1817 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه بسيطه مصدق علي توقيعاته برقم 612 لسنه 2023 توثيق السكندرية تم فض الشركه وتصفيه 

اعمالها نهائيا

55 - عدل ليصبح " طارق موسى بخيت وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم    132564 قيدت فى 

23-03-1992 برقم ايداع   1817 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب فسخ الشركه وتصفيتها

56 - شركه مارينا للتوكيلت الملحيه   شركة سبق قيدها برقم    140263 قيدت فى 12-01-2015 برقم ايداع   

225 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

57 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    140263 قيدت فى 12-01-2015 برقم ايداع   225 وفى تاريخ  

16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

58 - جمال حسن عبدالمحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    154384 قيدت فى 11-06-2000 برقم ايداع   

4838 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق علي 

توقيعاته برقم 2155/ ب لسنه 2006 توثيق محرم بك فسخ الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

59 - جمال حسن عبدالمحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    154384 قيدت فى 11-06-2000 برقم ايداع   

4838 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

60 - لوتس للتجاره والتوزيع )مصطفي الشيتي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    159502 قيدت فى 

09-03-2002 برقم ايداع   1649 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه محرر في  2021/12/15 وملخصه مسجل برقم 20 لسنه 2023/1/7 ومشهر عنه محكمه شرق 

السكندرية تم فسخ الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا وتحويلها لمنشئه فردية باسم محمد مصطفي عبد الحليم الشيتي

61 - لوتس للتجاره والتوزيع )مصطفي الشيتي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    159502 قيدت فى 

09-03-2002 برقم ايداع   1649 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه

62 - الشركه الحديثه للستيراد والتصدير -الحسين سيف النصر احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

167517 قيدت فى 21-02-2005 برقم ايداع   1337 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ محرر في 2010/1/1 فسخ الشركه وتصفية اعمالها نهائيا

63 - الشركه الحديثه للستيراد والتصدير -الحسين سيف النصر احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

167517 قيدت فى 21-02-2005 برقم ايداع   1337 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة

64 - الرضوان للملبس القطنيه )تامر رضوان احمد رضوان وشريكه اسلم رضوان احمد رضوان(   شركة 

سبق قيدها برقم    195021 قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع   3755 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو 

- شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر في 2016/4/1 مصدق علي توقيعاته برقم 289 أ لسنة 

2023 توثيق تيفولي دوم تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

65 - الرضوان للملبس القطنيه )تامر رضوان احمد رضوان وشريكه اسلم رضوان احمد رضوان(   شركة 

سبق قيدها برقم    195021 قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع   3755 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو 

- شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

66 - صالح رتيب ميخائيل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    165357 قيدت فى 04-05-2004 برقم 

ايداع   3648 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق 

علي توقيعاته برقم 4164 لسنه 2006 فسخ الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا
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67 - صالح رتيب ميخائيل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    165357 قيدت فى 04-05-2004 برقم 

ايداع   3648 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة

68 - يعدل السم التجارى الى مصطفى السيد سلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    189462 قيدت فى 

07-05-2012 برقم ايداع   3986 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركة توصية محرر في 2022/12/31 ثابت التاريخ برقم 383 لسنة 2023 توثيق السكندرية النموذجي تم 

فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

69 - يعدل السم التجارى الى مصطفى السيد سلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    189462 قيدت فى 

07-05-2012 برقم ايداع   3986 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركة

70 - عماد حمدي حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    166886 قيدت فى 30-11-2004 برقم ايداع   

9534 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة مصدق علي 

توقيعاته برقم 1763 ظ لسنة 2022 توثيق السكندرية النموذجي تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

71 - عماد حمدي حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    166886 قيدت فى 30-11-2004 برقم ايداع   

9534 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

72 - احمد عبد اللطيف محمود مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    192573 قيدت فى 2013-12-05 

برقم ايداع   8726 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه محرر 

في 2015/12/31 مصدق علي توقيعاته برقم 331 ز لسنه 2023 توثيق الدخيلة

73 - احمد عبد اللطيف محمود مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    192573 قيدت فى 2013-12-05 

برقم ايداع   8726 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

74 - الحاج علي حسن هلل واولده   شركة سبق قيدها برقم    166202 قيدت فى 21-08-2004 برقم ايداع   

6899 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن مسجل ملخصه و 

مشهر عنه برقم 184 لسنة 2023 شركات السكندرية تم فض الشركة و تصفية اعمالها نهائيا

75 - الحاج علي حسن هلل واولده   شركة سبق قيدها برقم    166202 قيدت فى 21-08-2004 برقم ايداع   

6899 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شط\ب بامر محو بسبب فسخ الشركه

76 - رانيا محمد صبرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    196527 قيدت فى 10-04-2016 برقم ايداع   

3323 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه مسجل 

ملخصها و مشهر عنها برقم 45 لسنه 2023شركات السكندريه تم فسخ الشركه و تصفيه اعمالها نهائيا

77 - رانيا محمد صبرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    196527 قيدت فى 10-04-2016 برقم ايداع   

3323 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

78 - رجائى رشدى رزق ا وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    137249 قيدت فى 01-12-1994 برقم ايداع   

8696 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر في 

2003/5/3 مصدق علي توقيعاته برقم 628و لسنه 2023 فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

79 - رجائى رشدى رزق ا وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    137249 قيدت فى 01-12-1994 برقم ايداع   

8696 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

80 - يعدل ليصبح معرض السكندريه لكماليات السيارات-هشام اسماعيل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    

153532 قيدت فى 07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر في 2021/3/31 ملخصه مسجل برقم 489 لسنه 2021 ومشهر عنه 

محكمه شرق السكندرية فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

81 - يعدل ليصبح معرض السكندريه لكماليات السيارات-هشام اسماعيل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    

153532 قيدت فى 07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه
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82 - يعدل ليصبح معرض اسكندريه لكماليات السيارات)هشام اسماعيل و شريكته(   شركة سبق قيدها برقم    

153532 قيدت فى 07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر في 2021/3/31 ملخصه مسجل برقم 489 لسنه 2021 ومشهر عنه 

محكمه شرق السكندرية فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

83 - يعدل ليصبح معرض اسكندريه لكماليات السيارات)هشام اسماعيل و شريكته(   شركة سبق قيدها برقم    

153532 قيدت فى 07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

84 - كافتيريا كنوز الدرايسه محمد عبد الجواد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    172355 قيدت فى 

26-09-2006 برقم ايداع   9530 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفي 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفية اعمالها نهائيا

85 - كافتيريا كنوز الدرايسه محمد عبد الجواد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    172355 قيدت فى 

26-09-2006 برقم ايداع   9530 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه
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رأس المال

1 - تعديل عنوان الشركه واسمها ليصبح / شركه اكتوبر الهندسيه للتركيبات الكهربائيه والميكانيكيه ) ورثه 

مصطفي السبخي - عنهم كاميليا انور علي وشركائهم ( شركة سبق قيدها برقم     149818 قيدت فى 

05-02-1999 برقم ايداع    837وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000.000

2 - تعديل السم التجارى الى  شركة محمود حسن عبدا السماحى وشريكه - السماحى للبلط اللي شركة سبق 

قيدها برقم     190788 قيدت فى 06-12-2012 برقم ايداع    9676وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - تعديل اسم الشركه الي / وهبتورز - سامي عبد العزيز عبد الجواد وهبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

100439 قيدت فى 21-04-1981 برقم ايداع    2943وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

4 - تعديل السم التجاري ليصبح  احمد محمد عبدالحميد نونو و شريكته - ايماج شركة سبق قيدها برقم     

156628 قيدت فى 25-03-2001 برقم ايداع    2106وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  100,000.000

5 - ورثة المرحوم محمد حسن السيد - وليد محمد حسن السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     159024 قيدت 

فى 29-12-2001 برقم ايداع    11357وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

510,000.000

6 - عدل الى عادل عبد الحميد ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     174650 قيدت فى 2007-05-17 

برقم ايداع    5084وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  40,000.000

7 - وليد فارس حامد رضوان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     188629 قيدت فى 28-12-2011 برقم ايداع    

9512وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - تعديل اسم الشركه ليصبح وليد جلل محمود فتيحه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     137369 قيدت فى 

24-12-1994 برقم ايداع    9357وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

9 - احمد رجب على محمد وشريكه خالد رجب على محمد شركة سبق قيدها برقم     180166 قيدت فى 

20-11-2008 برقم ايداع    10510وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

10 - يعدل السم التجاري ليصبح  شركه المل للمقاولت - اشرف فودة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

165841 قيدت فى 27-06-2004 برقم ايداع    5402وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

11 - تعديل السم التجاري للشركه لجعله / محمد رشاد محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     166500 

قيدت فى 26-09-2004 برقم ايداع    8019وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000.000

12 - بغداد للمقاولت العامة  السيد محمد الرفاعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     201058 قيدت فى 

03-10-2018 برقم ايداع    9202وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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13 - تعديل اسم الشركة الى /  ورثة حفظى حسين فرغلى وشركاه وعنهم / عصام حفظى حسين فرغلى شركة 

سبق قيدها برقم     74173 قيدت فى 11-08-1971 برقم ايداع    3457وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  200.000

14 - تعديل اسم الشركة ليصبح / خالد عبد المعطي ابراهيم احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     83909 

قيدت فى 09-04-1975 برقم ايداع    1807وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

15 - تعديل اسم الشركه / محمد احمد حامد محمد سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     87312 قيدت فى 

21-06-1976 برقم ايداع    2530وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

40,000.000

16 - اسكندر والمالكى شركة سبق قيدها برقم     71458 قيدت فى 22-07-1970 برقم ايداع    2140وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000.000

17 - ابناء توفيق محمد مالكى شركة سبق قيدها برقم     71458 قيدت فى 22-07-1970 برقم ايداع    2140

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000.000

18 - تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / رضا رشدي رزق ا سعيد و شريكه لتجارة المانيفاتورة بالقطاعي 

شركة سبق قيدها برقم     166994 قيدت فى 18-12-2004 برقم ايداع    10081وفى تاريخ  2023-02-28   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

19 - تعديل اسم الشركه ليصبح  / الشركه الدولية المتحده للتوريدات البحرية وتموين السفن وتجارة المواد الغذائيه 

والستيراد والتصدير ) فرج اسماعيل محمد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     204097 قيدت فى 

28-04-2021 برقم ايداع    3529وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000
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العناوين

1 - شركه النور للبصريات ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     137170 قيدت فى 19-11-1994 برقم ايداع    

8269وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية التأشير بتعديل عنوان الفرع 

ليصبح / العقار رقم 8 شارع احمد محمد امام طلعت حرب بجوار حلواني ابو رشيدة - قسم النظام - الزقازيق 

المودع برقم 1000002 في 2013/9/24 برقم قيد 201836 الزقازيق المميز و تعيين السيد / احمد ابراهيم 

خليل ابراهيم مديرا مسئول عن الفرع

 HOTIAC2 - شركه المعموره للتعميروالتنميه السياحيه شركه مساهمه تابعه للشركه القابضه للسياحه والسينما

متمعتة بالجنسية المصرية شركة سبق قيدها برقم     82744 قيدت فى 02-11-1974 برقم ايداع    5747وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الموافقه باجماع الحاضرين تعديل المقر 

الرئيسي للشركه الي ادارة سموحه 8 شارع مصطفي كامل - قسم سيدي جابر

3 - تعديل التسم التجاري ليصبح  جبريل للملبس القطنية - شريف جبريل عبد الرازق وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     183383 قيدت فى 11-11-2009 برقم ايداع    10661وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الشركة ليصبح / شارع الكابلت -نجع عبد الرواف - خلف 

السنترال - قسم العامرية - مؤجر بملك شريف جبريل عبد الرازق , ايهاب جبريل عبد الرازق , صباح محمود 

امين عبد الباسط

4 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ) ايسترن كمبانى بالجيزه ( شركة سبق قيدها برقم     18402 قيدت فى 

18-11-1938 برقم ايداع    2082وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن فى 38 شارع نبيل الوقاد - قسم محرم بك

5 - شركه مارينا للتوكيلت الملحيه شركة سبق قيدها برقم     140263 قيدت فى 20-04-1996 برقم ايداع    

2715وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بالغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / شارع صلح سالم 33 - قسم العطارين بالسكندرية & المودع برقم 225 في 2015/1/12 برقم قيد 

تابع 140263 دائم السكندرية

6 - شركه مارينا للتوكيلت الملحيه شركة سبق قيدها برقم     140263 قيدت فى 20-04-1996 برقم ايداع    

2715وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بافتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / مكتب اداري - ميناء السكندرية - الدائرة الجمركية - قسم التسويق - قسم الجمرك وتعيين السيد / محمد 

محمود محمد ابراهيم علء الدين ) مدير الفرع ( & المودع برقم 1976 فى 2023/2/16 برقم قيد تابع 140263 

دائم السكندرية

7 - صيدلية مدحت وشريكته شركة سبق قيدها برقم     206068 قيدت فى 13-02-2023 برقم ايداع    1732

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التأشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 

بملك محمد ابراهيم سعد فرج بالشارع الرئيسي - بمنتصف ابو تلت - قسم العامرية بالسكندرية المودع برقم 

2041 في 2023/2/16 برقم قيد تابع 206068 دائم اسكندرية
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النشاط

1 - تعديل السم التجارى للشركه الى  ايهاب عماره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152913 قيدت فى 

26-12-1999 برقم ايداع    11398 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط 

التوكيلت التجاريه داخل و خارج جمهوريه مصر العربيه

2 - عدل الى عادل عبد الحميد ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     174650 قيدت فى 2007-05-17 

برقم ايداع    5084 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ونشاطها الي / 

مصنع انتاج تروس ولوازمها

3 - تم توفبق اوضاع الشركة للقانون رقم 59لسنة 1981 الشركة المصرية للتوريدات والشغال البحرية -شركة 

مساهمة مصرية طبقا للقانون 159لسنة 1981ولئحته التنفذية شركة سبق قيدها برقم     59404 قيدت فى 

04-07-1962 برقم ايداع    1828 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الماده 3 بعد التعديل :  

القيام بجميع بجميع الشغال و الخدمات و اعمال الصيانة و التجهيز اللزم للسفن من مراشمة و دهان و نظافة 

المراجل ) القزانات( و صهاريج المياه و الغاز و قاع السفن بالحواض الجافة و القزاقات و غيرها من العمال 

المماثلة بمختلف الجهات المحلية و الجنبية كما تقوم الشركه بانتاج و توريد المياه العذبه و اقامة محطات لفصل و 

تعبئة الغازات و توريد التموينات للسفن بالموانئ و كذا للشركات و الهيئات المصرية و الجنبية كما تقوم الشركة 

بممارسة نشاط عموم التصدير و ممارسة عموم الستيراد و التجارة و ذلك برسم الوارد و الترانزيت و المناطق 

الحرة و اعادة تصدير هذه السلع و ذلك في حدود القوانين و اللوائح المعمول بها و تجارة المعادن الجديدة و القديمة ) 

فيما عدا عمليات الستخراج او التنقيب ( و فرز الخرده بكافة انواعها و استيراد و تصدير و تجارة الزيوت البحرية 

و الصناعية و لها في سبيل ذلك اقامة المنشأت و القزانات و المخازن و الثلجات و غيرها وكذا القيام بكافة اعمال 

الوكالة الملحية و التخليص الجمركي و اعمال النقل و نقل مخلفات السفن و تملك الصول التي تمكنها من تحقيق 

اغراضها . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات و غيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها و التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها و كذا نشاط التوكيلت التجارية و اعمال المقاولت العامة و النشاءات , و 

للشركة ان تمارس نشاط الستثمار العقاري لحساب الشركة او لحساب الغير مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة

4 - تعديل التسم التجاري ليصبح  جبريل للملبس القطنية - شريف جبريل عبد الرازق وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     183383 قيدت فى 11-11-2009 برقم ايداع    10661 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصدير ليصبح نشاط  الشركة / تصنيع وبيع الملبس القطنيه الجاهزه والتصدير

5 - تعديل اسم الشركه ليصبح / يوسف محمد وشريكه مايكل طلعت شركة سبق قيدها برقم     88119 قيدت فى 

07-11-1976 برقم ايداع    5508 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / النقل 

البري الداخلي و الدولي ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري و البحري و الدولي و 

الداخلي (  الي نشاط الشركة

6 - محمود بشر مصطفى بسطاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     205707 قيدت فى 07-11-2022 برقم 

ايداع    10266 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / عموم 

الستيراد والمقاولت والتوريدات وتاجير السيارات لحساب الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل الداخلى والدولى والبرى والبحرى (
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الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجاري ليصبح  سمير محمد عبدالمقصود و شركاه شركة سبق قيدها برقم     111967 قيدت 

فى 29-08-1984 برقم ايداع    6110 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل عنوان الشركه واسمها ليصبح / شركه اكتوبر الهندسيه للتركيبات الكهربائيه والميكانيكيه ) ورثه 

مصطفي السبخي - عنهم كاميليا انور علي وشركائهم ( شركة سبق قيدها برقم     149818 قيدت فى 

05-02-1999 برقم ايداع    837 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - تعديل السم التجاري ليصبح  احمد محمد عبدالحميد نونو و شريكته - ايماج شركة سبق قيدها برقم     

156628 قيدت فى 25-03-2001 برقم ايداع    2106 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

4 - شركة ممفيس للتوكيلت الملحيه - شركة مساهمه مصريه طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذيه 

شركة سبق قيدها برقم     142326 قيدت فى 18-12-1996 برقم ايداع    10634 وفى تاريخ  2023-02-06    

تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

5 - تعديل السم التجارى ليصبح / اسامه احمد عبداللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182657 قيدت فى 

11-08-2009 برقم ايداع    8075 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - بغداد للمقاولت العامة  السيد محمد الرفاعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     201058 قيدت فى 

03-10-2018 برقم ايداع    9202 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - تعديل اسم الشركة ليصبح / خالد عبد المعطي ابراهيم احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     83909 قيدت 

فى 09-04-1975 برقم ايداع    1807 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - تعديل اسم الشركه / محمد احمد حامد محمد سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     87312 قيدت فى 

21-06-1976 برقم ايداع    2530 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - تعديل اسم الشركه ليصبح  / الشركه الدولية المتحده للتوريدات البحرية وتموين السفن وتجارة المواد الغذائيه 

والستيراد والتصدير ) فرج اسماعيل محمد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     204097 قيدت فى 

28-04-2021 برقم ايداع    3529 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149818   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-1999 برقم ايداع    837 الى   تعديل عنوان الشركه واسمها ليصبح / شركه اكتوبر 

الهندسيه للتركيبات الكهربائيه والميكانيكيه ) ورثه مصطفي السبخي - عنهم كاميليا انور علي وشركائهم (

2 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100439   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-1981 برقم ايداع    2943 الى   تعديل اسم الشركه الي / وهبتورز - سامي عبد العزيز 

عبد الجواد وهبه وشركاه

3 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191358   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2013 برقم ايداع    1754 الى   تعديل اسم الشركه الى / لملوم و شريكتها

4 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 191358   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2013 برقم ايداع    1754 الى   السديم تورز

5 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 122482   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-01-1988 برقم ايداع    43 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح شركه الميره 

للستيراد و التصدير وائل شحاته عبد السميع  سليمان و شركاه

6 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137369   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-1994 برقم ايداع    9357 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح وليد جلل محمود فتيحه 

وشريكه

7 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 206072   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    1784 الى   سيوه ايرث للخدمات الزراعيه

8 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 206072   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    1784 الى   طاهر السيد فرج وشركاه

9 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166500   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-09-2004 برقم ايداع    8019 الى   تعديل السم التجاري للشركه لجعله / محمد رشاد محمود 

محمد وشركاه

10 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 74173   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-1971 برقم ايداع    3457 الى   تعديل اسم الشركة الى /  ورثة حفظى حسين فرغلى 

وشركاه وعنهم / عصام حفظى حسين فرغلى

11 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 83909   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-04-1975 برقم ايداع    1807 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / خالد عبد المعطي ابراهيم 

احمد و شركاه

12 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87312   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-06-1976 برقم ايداع    2530 الى    تعديل اسم الشركه / محمد احمد حامد محمد سيد و 

شريكه

13 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 204949   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2279 الى   كونتكت للتمويل ش م م
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14 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189776   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2358 الى   الشركه الهليه للجهزة المنزليه فريش شوب )ش.م.م(

15 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166994   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2004 برقم ايداع    10081 الى   تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / رضا رشدي 

رزق ا سعيد و شريكه لتجارة المانيفاتورة بالقطاعي

16 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 204097   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-04-2021 برقم ايداع    3529 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح  / الشركه الدولية المتحده 

للتوريدات البحرية وتموين السفن وتجارة المواد الغذائيه والستيراد والتصدير ) فرج اسماعيل محمد وشركاه (
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الشخاص

1 - علءالدين محمد امين عيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    56526   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-1960 برقم 

ايداع   3339 تم التأشير فى تاريخ 16-01-1965  بــ :  مادة اولي : انهاء تكليف السيد الكيميائي / علءالدين 

محمد امين عيد - من القيام باعمال وظيفة مدير عام العمليات التحويليه ضمن نطاق اشراف مساعد رئيس الشركة 

للعمليات بشركة العامرية لتكرير للبترول - و عودته لشغل وظيفته الصليه مدير عام ) بصفة شخصيه ( بالشركة .  

مادة ثانية : اعارة السيد الكيميائي / علءالدين محمد امين عيد - مدير عام ) بصفة شخصية ( بشركة العامرية 

لتكرير البترول للعمل بشركة السكندرية للبترول و تكليفه للقيام باعمال وظيفة رئيس مجلس ادارة الشركه .

2 - مهيب احمد زكى سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124262   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-1988 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1988  بــ :  بموجب محضر اجتماع بالجمعية 

العامة العادية المنعقدة يوم الثنين الموافق 2022/7/4 وافقت على التى :- 1- تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات مع الحتفاظ بنفس الصلحيات الواردة بالسجل التجارى .

3 - احمد محمد شحاته حسن البطيخى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129949   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1990 برقم ايداع   5939 تم التأشير فى تاريخ 18-09-1990  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن للوفاة

4 - عبير توفيق محمد مالكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71458   وتم ايداعه بتاريخ    1970-07-22 

برقم ايداع   2140 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1992  بــ :  تخارخ الشريكه المتضامنه / عبير توفيق محمد 

مالكى

5 - عبير توفيق محمد مالكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71458   وتم ايداعه بتاريخ    1970-07-22 

برقم ايداع   2140 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1992  بــ :  تخارخ الشريكه المتضامنه / عبير توفيق محمد 

مالكى

6 - عابد عز الرجال عبد العال الملحى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87560   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-07-1976 برقم ايداع   2933 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1996  بــ :  نص المادة رقم 

)21( بعد التعديل : يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء علي القل و ثللثة عشر عضوا علي 

الكثر تعينهم الجمعية العامة . و يجوز انتخاب اعضاء مجلس الدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل 

مساهم عددا من الصوات مساويا لعدد السهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة , و 

للمساهم ان يمنح كل الصوات التي يملكها لمشرح واحد او اكثر من مرشح و ذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في 

عضوية مجلس الدارة كلما امكن ذلك و يجوز ان يتضمن تشكيل المجلس عضوين علي الكثر من ذوي الخبرة 

تعينهم الجمعية العامة العادية .  هذا و قد عينت الجمعية مجلس ادارة مكون من اثني عشر عضوا بيانهم كالتي :  

)1( شركة ألفا اوريكس ليميتد - يمثلها عضوان - اماراتية - عضو مجلس ادارة  - )2( الهيئه المصرية العامة 

للبترول - يمثلها عضوان - مصرية - عضو مجلس ادارة - )3( الهيئة العامة للتنمية الصناعية - يمثلها عضو واحد 

- مصرية - عضو مجلس ادارة - )4( بنك ناصر الجتماعي - يمثله عضو واحد - مصري - عضو مجلس ادارة - 

)5( الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد - مصرية - عضو مجلس ادارة - )6( العاملين و 

اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد ) رئيس اللجنة النقابية بالشركة ( - مصري - عضو مجلس 

ادارة - )7( شركة الهلي كابيتال القابضة - يمثلها عضو واحد - مصرية - عضو مجلس ادارة - )8( شركة مصر 

للتأمين - يمثلها عضو واحد - مصرية - عضو مجلس ادارة - )9( ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان - مصري - 

عضو مجلس ادارة .

7 - تاتيانا نديم البير شحفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130864   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1991 برقم ايداع   1406 تم التأشير فى تاريخ 28-03-1998  بــ :  الموافقه علي تعيين السيدة / 

تاتيانا نديم البير شحفه عضو مجلس ادارة الي المجلس الحالي مع استمرار اختصاصات المجلس كما هي .
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8 - محمد سليمان بركات الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  الموافقة علي :-    اول:

تجديد مدة مجلس ادارة الشركه لمدة ثلث سنوات اعتبارا من 2022/4/14 . ثانيا : الموافقة علي تشكيل مجلس 

ادارة الشركة علي النحو التالى :- أ- ممثل الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى :- اللواء بحري مهندس محمد 

سليمان بركات الجمال رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب

9 - ايهاب على حسين امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  السيد العميد / ايهاب على حسين 

امين عضو و ممثل الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى

10 - محمود نبيل محمود عبدالغفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  السيد العميد / محمود نبيل محمود 

عبدالغفارعضو وممثل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

11 - هويدا ابراهيم احمد الماحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  المهندسة / هويدا ابراهيم احمد 

الماحي عضو وممثل اتحاد العاملين المساهمين في مجلس ادارة الشركة

12 - امل لطفى عبدالفتاح ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  الستاذة / امل لطفى عبدالفتاح 

ابراهيم عضو وممثل اتحاد العاملين المساهمين في مجلس ادارة الشركة مع عدم الخلل بحق العاملين المساهمين 

في انتخاب ممثليه وفقا للنظام الساسي للتحاد و احكام القانون رقم 159 لسنة 81 و لئحته التنفيذية.

44 - عبداللطيف محمدى احمد قابل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-1963 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  السيد / عبد اللطيف محمدي احمد 

قابل ) عضو مجلس ادارة - ممثل عن القطاع الخاص (

13 - محمد سليمان بركات الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59404   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-07-1962 برقم ايداع   1828 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  وافق المجلس علي 

تفويض السيد اللواء بحري مهندس / محمد سليمان بركات الجمال رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب في 

التوقيع علي العقود و التراخيص امام مصلحة الجمارك و استلمها و المثول و انهاء كافة الجراءات المتعلقة 

بنشاط الشركة امام مصلحة الجمارك و شركات التوكيلت الملحيه و الشركه المصريه لتكنولوجيا المعلومات 

MTS ) النافذة الموحدة ( و له الحق في توكيل من يشاء في كل او بعض ما ذكر .

14 - نبيل منصور زكى ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69070   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1969 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1998  بــ :  تم قبول السيد المحاسب / نبيل 

منصور زكى ايوب في عضوية مجلس ادارة شركة النيل للنقل البري

15 - امانى  على خميس شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69070   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1969 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1998  بــ :  تم قبول السيدة الستاذة / امانى 

على خميس شريف في عضوية مجلس ادارة شركة النيل للنقل البري

16 - عاطف أنور محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69070   وتم ايداعه بتاريخ    1969-02-10 

برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1998  بــ :  استمرار مجلس الداره بكامل تشكيله اعتبارا من 

2021/11/17 ولحتى اتمام اجراءات الدمج او انتهاء المده القانونيه ايهما اقرب

17 - محمد متولى محمود سعد  مدير   المقيد برقم قيد    142326   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-1996 برقم 

ايداع   10634 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2000  بــ :  وافق مجلس الدارة على تعين السيد / محمد متولى 

محمود سعد المدير المسؤل عن نشاط التخليص الجمركي للشركة

18 - راجى سليمان عبدالملك عبيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  اشراف مدير عام المراجعه
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19 - مصطفى محمد مرسى مرزوق  مدير عام   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  اشراف مدير عام الضرائب

20 - رضا عبدالحميد منعم محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    1955-10-27 

برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  موافقه الساده اعضاء مجلس اداره بالجماع على 

مذكره السيد المحاسب / رئيس القطاع المالى بشان اضافه توقيع 1 - السيده /  رضا عبد الحميد منعم محمد ) 

اشراف مدير عام الحسابات (  2 - السيد / مصطفى محمد مرسى مرزوق ) اشراف عام مدير الضرائب (  3 - 

السيد / راجى سليمان عبدالملك عبيد ) اشراف مدير عام المراجعه ( و ذلك نيابه عن الشركه على الشيكات 

الصادره و مستندات العتمادات المستنديه و التصدير و التحويلت وعقود التسهيلت الئتمانيه و كافه المعاملت 

لدى البنوك

21 - احمد عبدالوهاب عطوه حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1955 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2000  بــ :  موافقه الساده / اعضاء مجلس 

الداره بالجماع على مذكره السيد الستاذ / رئيس قطاع الشؤن القانونيه بشان تعديلت القانون رقم 203 لسنه 

1991 و القانون رقم 185 لسنه 2020 و كذلك الفقره الخيره فى الماده 21 فى النظام الساسى للشركه و التى 

تتمثل فى اختصاصات العضو المنتدب التنفيذى للشركه و ذلك على النحو التالى  : 1- تمثيل الشركه فى صلتها 

مع الغير امام القضاء 2- تنفيذ و متابعه ما يكلفه به مجلس الداره من مهام و اعمال

22 - سامى حسن السيد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159024   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2001 برقم ايداع   11357 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2001  بــ :  يعدل حق الدراة والتوقيع 

ليصبح للشركاء المتضامنين ) سامي حسن السيد , حسن محمد حسن السيد ( وذلك مجتمعين او منفردين ولهم الحق 

في تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص والبنوك ومصلحه الضرائب 

وماموريتها ولجانها والتوقيع باسم الشركه علي الشيكات واستلمها وصرفها من البنوك وحق القتراض والرهن 

من كافه البنوك مجتمعين او منفردين ولهم حق توكيل الغير منفردين

23 - رشا محمد عمر توفيق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82744   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1974 برقم ايداع   5747 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2005  بــ :  استقاله السيده الستاذه / رشا 

محمد عمر توفيق محمد من عضويتها من مجلس ادارة الشركه اعتبارا من 2023/1/1

24 - احمد رجب على  محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    180166   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2008 برقم ايداع   10510 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

للطرفين مجتمعين او منفردين و لهما حق القتراض الرهني مجتمعين او منفردين و كذلك حق القتراض من 

البنوك و ذلك لتحقيق مطالب الشركة

25 - احمد مصطفى احمد موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2011 برقم ايداع   9512 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2011  بــ :  خرج كل من / احمد مصطفي 

احمد موسي - الء احمد مصطفي احمد وتخالصا بكافه حقوقهم

26 - الء محمد مصطفى  احمد موسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2011 برقم ايداع   9512 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2011  بــ :  
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27 - منى جلل فهمى عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107386   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1983 برقم ايداع   2660 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  تعويض السيدة الستاذة / مني 

جلل فهمي عبد الوهاب - رئيس مجلس الدارة و السيد الستاذ / شريف محمد عمرو الديواني - عضو مجلس 

الدارة المنتدب ) مجتمعين او منفردين ( في التوقيع علي كافة المستندات الخاصة  بالكفالة امام كافة البنوك و 

الجهات الرسمية و تسليم و تسلم كافة المستندات اللزمة في هذا الشأن . قررت الجمعيه العامة غير العادية للشركة 

باجماع اصوات السادة / المساهمين الحاضرين الموافقة علي قيام شركة الخدمات البحرية و الهندسية " ميسكو " ) 

ش.م.م. - خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لئحته التنفيذية - سجل تجاري رقم 107386 

Mesco Express  - اسكندرية الرئيسي بتاريخ 1983/3/30 ( بكفالة شركة ميسكو اكسبريس لوجيستيكس

Logistics ( ش.ذ.م. - خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لئحته التنفيذية - سجل تجاري رقم 

155515 بتاريخ 2020/10/15 (

28 - حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121075   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1987 برقم ايداع   6577 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2015  بــ :  بموجب اجتماع مجلس الدارة 

المنعقدة برقم 197 المنعقد بتاريخ 2023/1/22 تم التى :- الموافقة بالجماع علي قبول استقالة السيد المهندس/ 

حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الدارة المنتدب

29 - محمد  حسنين يوسف حسنين الحديدي  ممثل   المقيد برقم قيد    14843   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1936 برقم ايداع   4119 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2016  بــ :  الموافقة علي توكيل كل من : )1( 

السيد الستاذ / محمد حسنين يوسف الحديدي - )2( السيد الستاذ / السيد حسن الشامي - )3( السيد الستاذ / محمد 

علي علي الصفتي . المحامين بالقطاع القانوني في التوقيع امام مأموريات الشهر العقاري المختلفة و مكاتب التوثيق 

التابعة لها علي كافة عقود البيع و الشراء البتدائية و النهائية للراضي الزراعية و الفضاء التي تكون الشركة 

طرفا فيها و التي سبق اعتمادها من مجلس الدارة و كذا التصديق امام الشهر العقاري علي قرارات مجلس الدارة 

السابقة بخصوص اعتماد البيع للمشتريين لراضي الشركة علي مستوي الجمهورية و اتخاذ ما يلزم بهذا 

الخصوص .

30 - السيد حسن محمد الشامي  ممثل   المقيد برقم قيد    14843   وتم ايداعه بتاريخ    21-11-1936 برقم 

ايداع   4119 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2016  بــ :  

31 - محمد علي علي الصفتي  ممثل   المقيد برقم قيد    14843   وتم ايداعه بتاريخ    21-11-1936 برقم 

ايداع   4119 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2016  بــ :  

32 - احمد السيد محمد الرفاعى مقلد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201058   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2018 برقم ايداع   9202 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2018  بــ :  تعديل صفه الشريك الموصي / 

احمد السيد محمد الرفاعي من شريك موصي الي شريك متضامن

33 - سامى محمد عبد المقصود زياده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    111967   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-1984 برقم ايداع   6110 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2019  بــ :  رفع اسم شريك موصي للوفاه و 

تخارج عدد 3 شركاء مذكورين بالعقد

34 - زياد محمود حسن عبد ا السماحي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    190788   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2012 برقم ايداع   9676 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  دخول السيد / زياد محمود حسن 

عبد ا السماحي كشريك متضامن

35 - محمود حسن عبد ا حسن السماحي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190788   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2012 برقم ايداع   9676 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  رفع اسم الشريك / محمود حسن 

عبد ا حسن السماحى للوفاه - و انضمام الورثه الشرعيين و انسحاب بعضهم من الشركة
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36 - محمد حسن عبد ا حسن السماحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    190788   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2012 برقم ايداع   9676 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  دخول السيد / محمد حسن عبد ا 

حسن السماحي كشريك متضامن - الداره و التوقيع عن الشركة من حق الشريكين المتضامنين مجتمعين او لي 

منهما علي انفراد بشرط ان تكون العمال الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحقيقا لغرضها و لي منهما 

مجتمعين او منفردين التعامل مع كافة الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و التعامل مع البنوك بفتح الحسابات و 

غلقها و صرف الشيكات و تحريرها و كذلك التعامل مع ادارات المرور و بيع و شراء السيارات الخاصه بالشركة 

و نقل ملكيتها بالشهر العقارى اما اعمال الرهن و القتراض من البنوك فيلزم توقيع الشريكين مجتمعين عليها

37 - سميره طه احمد فتحى عبدالعاطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    203817   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   1347 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  تخارج الشريكة المتضامنة / 

سميرة طه احمد فتحي

38 - ايه سامي حميده بدران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    203817   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   1347 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  دخول الشريكة المتضامنه / ايه 

سامي حميده بدران الي الشركة

39 - فوزى جاد جرس الجندى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    149145   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-1998 برقم ايداع   10495 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  منح كل من الدكتور / 

فوزي جاد جرس الجندي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والمهندس / رامي فوزي جاد جرس - نائب 

رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ) منفردان ( الحق في تسجيل الوكالت التجارية بكافه انواعها لدي جميع 

الجهات المعنيه داخل وخارج جمهورية مصر العربيه وكذا الحق في شطبها او الغاءها او التنازل عنها وسداد 

الرسوم واستخراج الشهادات اللزمه لذلك كما لهم الحق منفردان في تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه 

وغير الحكومية والتي بينها علي سبيل المثال وليس الحصر الهيئه القومية لسلمه الغذاء وخاصه فيما يتعلق 

بتسجيل او شطب او الغاء او التنازل عن اي تسجيلت للشركه تتعلق باي شركات او منتجات مسجلة عن طريق 

الشركه او باسمها ولهما الحق منفردان في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر مع البقاء علي كافه الصلحيات 

السابقه والواردة بالسجل التجاري كما هي

40 - خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-1963 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تم تشكيل مجلس ادارة الشركة 

العربية المتحدة للشحن والتفريغ على النحو التالي :- السيد اللؤاء بحري / خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد ) 

رئيس مجلس اداره غير تنفيذي -ممثل عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري (

41 - على محمد على السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    1963-07-13 

برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  السيد الستاذ / على محمد على السيد ) العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي - ممثل عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري (

42 - مياده عبد القادر احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-1963 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  الستاذة الدكتورة / ميادة عبد 

القادر احمد ) عضو مجلس اداره - ممثل  عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري (

43 - محمد رمضان احمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-1963 برقم ايداع   1726 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  السيد / محمد رمضان احمد 

حسين ) عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثل عن القطاع الخاص  (
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45 - محمود ابو جبل محمود على السقا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-1951 برقم ايداع   1572 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2022  بــ :  بموجب قرار مجلس ادارة 

الشركة التجارية للخشاب المؤرخ في 2022/12/29 و المعتمد من الشركة القابضة للسياحة و الفنادق و وزارة 

قطاع العمال العام و مضمونه الموافقة علي تفويض السيد / العضو المنتدب التنفيذي للشركة في التوقيع امام 

جميع الجهات و الهيئات و المصالح الحكومية و الغير حكومية و مكاتب الشهر العقاري و مديريات المساحة و 

الحياء المختلفة و المحافظات علي كافة عقود البيع و الشراء و كافة التعاملت الصادرة عن الشركة و كذا القرار 

و الصلح و النكار و البراء عن القضايا التي ترفع من و علي الشركة و الطعون بالتزوير و طلب تحليف اليمين 

و رده و التنازل عن الدعاوي و ترك الخصومة و الطعون امام كافة المحاكم علي اختلف انواعها و درجاتها و 

المعارضات و اللتماسات و الشكالت و اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي و استلم الصور الرسمية و 

التنفيذية للحكام و تنفيذ الحكام وفقا لمنطوقها و ما يستتبع ذلك من استلم الوحدات المراد التنفيذ عليها و كذا احكام 

التعويضات الصادرة لصالح الشركة و تنفيذها و قبض ثمنها و استلم مبالغ النذارات المعروضة بانذار عرض و 

كذا التوقيع علي طلبات الشهر العقاري و مديريات المساحة و تقديم اللتماسات و المستندات و استلمها و التوقيع 

علي عقود البيع النهائي امام كافة مكاتب الشهر العقاري و امام مصلحة الضرائب و مأموريتها و لجان الطعن و 

تقديم المذكرات و استلم شهادات البيانات الخاصة بمركبات الشركة و التعامل مع كافة ادارات المرور بالمحافظات 

المختلفة و التوقيع علي عقود التسهيلت المصرفية و الئتمانية و القروض و الرهون و المصارف و الهيئات 

المالية و له حق التوكيل الغير او تفويضه في كل او بعض ما ذكر .

46 - مصطفى حمزه مصطفى السبخى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1999 برقم ايداع   837 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

مصطفي حمزه مصطفي للوفاه

47 - احمد مصطفي حمزه السبخي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    149818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1999 برقم ايداع   837 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

48 - كاميليا  انور علي الكسار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1999 برقم ايداع   837 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  انضمام الشريك المتضامن / كاميليا 

انور علي الكسار /// انضمام عدد 2 شركاء موصين مذكورين بالعقد /// حق الدارة والتوقيع : ادارة الشركه 

والتوقيع عنها موكوله للشريكه المتضامنه كاميليا انور علي الكسار منفرده ولها كافه السلطات لتحقيق غرض 

الشركه وان تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلك في تمثيل الشركه امام كافه 

الجهات الحكوميه والشركات والبنوك والشخاص - كما ان حق القتراض بضمان اصول الشركه الماديه والمعنويه 

او بدون ضمان من البنوك  باسم الشركه ولها حق التوقيع عن الشركه امام تلك الجهات في كافه المور التي تدخل 

في غرض الشركه وبعنوانها

49 - محمد  مصطفي حمزه  السبخى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    149818   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1999 برقم ايداع   837 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

50 - عصام مرسى محمد على مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100439   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1981 برقم ايداع   2943 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء علي تعديل حق 

الدارة والتوقيع لتصبح من حق الشركاء المتضامنين وهم السيد / سامي عبد العزيز عبد الجواد وهبه  2( السيد / 

نادر عبد العزيز عبد الجواد وهبه 3( السيد / عصام مرسي محمد علي مرسي 4 ( السيد حسن جمعه حسن خير ا

51 - حسن جمعه حسن خير ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100439   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1981 برقم ايداع   2943 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

52 - محمد فؤاد عبد الفتاح رمضان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137369   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1994 برقم ايداع   9357 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  خروج الشريك محمد فؤاد 

عبدالفتاح واستلم كافه حقوقه من الشركه
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53 - وليد جلل محمود فتيحة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137369   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1994 برقم ايداع   9357 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك وليد جلل محمود فتيحه منفردا وذلك في التوقيع امام الجهات الحكومية وغير الحكومية واثبات 

التاريخ علي عقود اليجار باسم الشركه وفتح وغلق الحسابات والعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان 

والسحب واليداع امام جميع البنوك والمصارف وكذلك التوقيع علي الشيكات باسم الشركه وكافه اعمال البنوك 

وحق البيع والقتراض والرهن ويحق له توكيل او تفويض الغير في كل ما سبق

54 - احمد السيد فرج رضوان عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    206072   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

55 - وليد السيد فرج رضوان عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    206072   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

56 - احمد السيد فرج رضوان عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    206072   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

57 - وليد السيد فرج رضوان عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    206072   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

58 - محمد  رشاد محمود محمد بخيت  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166500   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2004 برقم ايداع   8019 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل صفه الشريك محمد رشاد 

محمود محمد من شريك موصي الي شريك متضامن // تعديل حق الدراةه والتوقيع لتكون للشريك محمد رشاد 

محمود محمد منفردا والمسئولية امام الجهات الرسميه وغير الرسميه وله الحق في تمثيل الشركه امام جميع الجهات 

والفراد والبنوك وحق اصدار الشيكات للغير وتحصيلها لحساب الشركه وله في ذلك اوسع السلطات والصلحيات 

لتحقيق غرض الشركه وتحت اسمها

59 - دولت رشاد محمود محمد بخيت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    166500   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2004 برقم ايداع   8019 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  انضمام دولت رشاد محمود محمد 

شريك موصي

60 - رشاد محمود محمد بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166500   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2004 برقم ايداع   8019 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  رفع اسم الشريك محمود محمد 

بخيت وساميه علي حسن عفيفي وذلك للوفاه

61 - سعاد عبد الرحمن احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

62 - جيهان حفظى حسين فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

63 - عصام  حفظى  حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع بجعله 

للشريك / عصام حفظى حسين فرغلى والتوقيع والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والحضور امام الغرفة 

التجارية والسجل التجاري والتموين والتامينات الجتماعية والبنوك ومصلحة الضرائب //// تعديل صفة شريك 

موصى ورفع الوصايه عنه

64 - سلوى  حفظى حسين  فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

65 - عبير حفظى حسين فرغلى سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

66 - مرفت حفظى حسين فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  
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67 - حفظى  حسين فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    1971-08-11 

برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  رفع اسم المرحوم حفظى حسين فرغلى للوفاة

68 - عادل  حفظى حسين فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

69 - سومية حفظى حسين فرغلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    74173   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1971 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

70 - خالد عبدالمعطى ابراهيم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-1975 برقم ايداع   1807 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع للشريك 

المتضامن ) خالد عبد المعطي ابراهيم احمد ( منفردا

71 - خديجه رجب بسيوني رجب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-1975 برقم ايداع   1807 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  ادخال / خديجه رجب بسيوني 

رجب  ) شريك متضامن ( من الورثه الشرعيين للمرحوم / محمد عبد المعطي ابراهيم - و رفع اسم الشريك / 

محمد عبد المعطي ابراهيم للوفاه

72 - محمد احمد حامد محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87312   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1976 برقم ايداع   2530 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  تعديل حق الداره و التوقيع 

ليكون لكل من السيد / محمد احمد حامد محمد و السيد / وليد احمد حامد محمد مجتعمين او منفردين

73 - وليد احمد حامد محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87312   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1976 برقم ايداع   2530 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

74 - سامى حامد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87312   وتم ايداعه بتاريخ    21-06-1976 برقم 

ايداع   2530 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / سامى حامد محمد للوفاه 

وخروج ورثه

75 - احمد حامد محمد سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87312   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1976 برقم ايداع   2530 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  خروج الشريك المتضامن / احمد 

حامد محمد سيد احمد من الشركه ///// خروج شريك موصى مذكور بالعقد

76 - خليل ابراهيم خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189776   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2023 برقم 

ايداع   2358 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

77 - سميرة  صالح  عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166994   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2004 برقم ايداع   10081 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريكة المتضامنة / 

سميرة صالح عوض

78 - رزق ا رشدي رزق ا سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166994   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2004 برقم ايداع   10081 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريك المتضامن / 

رزق ا رشدي رزق ا سعيد

79 - رجائى رشدى رزق ا سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166994   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2004 برقم ايداع   10081 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريك المتضامن / 

رزق ا رشدي رزق ا سعيد من الشركة / حق الدارة و التوقيع : وافق الشركاء المستمرون في الشركة علي ان 

يكون حق الدارة و التوقيع عنها لكل منهما ) الشريكين المتضامنين / رضا رشدي رزق ا سعيد و ريمون رشدي 

رزق ا سعيد مجتمعين او منفردين ( و لكل منهما حق تمثيل الشركة و التوقيع نيابه عنها امام كافة الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و الغير رسمية و البنوك و ذلك بفتح الحسابات و السحب و اليداع و 

القتراض بضمان اصول الشركة و شركات القطاع العام و مصلحة الضرائب و التأمينات و كافة الجهات الخري 

بشرط ان تكون العمال الصادرة منها في صالح الشركة و تدخل ضمن اغراضها .
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80 - فرج اسماعيل محمد احمد المدخوم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    204097   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  انضم الي عضويه الشركه فرج 

اسماعيل محمد احمد المدخوم كمدير وشريك /// خرج من عضوية الشركه عدد 8 شركاء موصيين مذكورين بعقد 

التعديل /// تعديل حق الدراة والتوقيع عن الشركه لتصبح موكله للشريك ) فرج اسماعيل محمد احمد المدخوم ( 

منفردا وله الحق في تمثيل الشركه امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص والفراد بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق القتراض وابرام جميع العقود 

والمزايدات والمناقصات والمشاركات التي تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقد وبالجل وفتح الحسابات الجارية دائنه 

ومدينة بالبنوك وتقديم الضمانات وكافه المعاملت البنكية الخري واستصدار خطابات وشهادات الضمانات
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تجديد افراد

1 - مجدى احمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103942   قيدت فى   03-04-1982 برقم ايداع    

2575 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

2 - اضافه السم التجارى  مؤسسه المتولى للستيراد والتصدير-متولى دندراوى خضرى حسن  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   122055   قيدت فى   23-11-1987 برقم ايداع    9691 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

3 - هانم حسين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122835   قيدت فى   07-02-1988 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

4 - محمد احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133978   قيدت فى   25-02-1993 برقم ايداع    

1385 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

5 - اشرف عمر عبدالرحمن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161678   قيدت فى   11-01-2003 برقم 

ايداع    244 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

6 - جيهان احمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172004   قيدت فى   20-08-2006 برقم ايداع    

7366 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19

7 - هشام محمد عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172736   قيدت فى   15-11-2006 برقم ايداع    

9952 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

8 - ابراهيم احمد عبد الظاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173002   قيدت فى   12-12-2006 برقم 

ايداع    10965 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

9 - حلمى البرنس محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176452   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    

10866 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

10 - محمد محمد احمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178517   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    6922 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

11 - عيد حسن عبد الراضى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191178   قيدت فى   05-02-2013 برقم 

ايداع    930 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

12 - علي حسن علي احمد الساعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199151   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    7622 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

13 - يوسف رسمي مسعد ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199968   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    980 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

14 - نجوى محمد حسن اوشيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122987   قيدت فى   21-02-1988 برقم ايداع    

1591 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

15 - بهى الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127120   قيدت فى   03-05-1989 برقم ايداع    

3535 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

16 - حازم نبيل شحاته الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143883   قيدت فى   14-06-1997 برقم ايداع    

4756 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

17 - محمد محمد مصباح عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164622   قيدت فى   15-02-2004 برقم 

ايداع    1140 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-14

18 - شريف محمود السيد العادلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167740   قيدت فى   20-03-2005 برقم 

ايداع    2184 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-19

19 - محمد فريد محمد حسنين هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171722   قيدت فى   24-07-2006 برقم 

ايداع    6349 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23
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20 - اسامة كمال محمد الزنفلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174572   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

4868 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

21 - اسامة كمال محمد الزنفلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174572   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

4869 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

22 - سامح زكى عوض عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176543   قيدت فى   20-11-2007 برقم ايداع    

11166 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

23 - احمد على حسن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176760   قيدت فى   10-12-2007 برقم ايداع    

11919 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

24 - حسن حنفي لتجارة التحف و النتيكات - حسن حنفي جلل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197949   

قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    1497 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-15

25 - ماهر العبد احمد السيد الجزايرلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199431   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    9734 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

26 - على حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78632   قيدت فى   01-08-1973 برقم ايداع    

3015 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

27 - سعيد محمد سعيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102777   قيدت فى   16-12-1981 برقم ايداع    

8731 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-15

28 - مرزوق امين امين ابراهيم الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105224   قيدت فى   28-08-1982 برقم 

ايداع    6485 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

29 - محمد الجالس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117955   قيدت فى   05-10-1986 برقم ايداع    

7353 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

30 - خالد حجاج محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141868   قيدت فى   05-11-1996 برقم ايداع    

9051 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

31 - سعيد على محمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165296   قيدت فى   27-04-2004 برقم ايداع    

3469 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

32 - صلح مصطفى حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174232   قيدت فى   12-04-2007 برقم 

ايداع    3778 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

33 - اضافة السم التجاري  مكتب حمدي لتصوير المستندات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175272   قيدت فى   

08-07-2007 برقم ايداع    6941 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-07

34 - ابراهيم خليل مصطفى الغيطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175894   قيدت فى   11-09-2007 برقم 

ايداع    9031 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

35 - عبد المنعم سالم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177295   قيدت فى   06-02-2008 برقم 

ايداع    1047 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-05

36 - نورهان عاشور على حسن خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190101   قيدت فى   2012-08-29 

برقم ايداع    6829 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

37 - كريم سعد ضوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190961   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

10413 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

38 - مصطفى محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191215   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    1092 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

39 - اسماعيل عدلي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192310   قيدت فى   08-10-2013 برقم ايداع    

7121 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07
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40 - طارق صلح رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193076   قيدت فى   11-03-2014 برقم ايداع    

2014 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

41 - مصطفى حافظ حسن الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199642   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    11543 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

42 - سلمه محمد جابر ابو حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199748   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

12405 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

43 - مجدي محمد زكي الشعراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200086   قيدت فى   19-02-2018 برقم 

ايداع    1783 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

44 - مناع سعد محفوظ ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92689   قيدت فى   17-12-1978 برقم ايداع    

7754 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

45 - بشرى امين فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106776   قيدت فى   08-02-1983 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

46 - عبد الرحيم عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138415   قيدت فى   28-06-1995 برقم 

ايداع    4543 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

47 - السيد احمد حسن حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161707   قيدت فى   15-01-2003 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

48 - ياسر يوسف علي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174483   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

4590 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

49 - فاطمة عبد الحليم ابو الفتح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174681   قيدت فى   20-05-2007 برقم 

ايداع    5164 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

50 - محمد ناجى محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177328   قيدت فى   10-02-2008 برقم 

ايداع    1171 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

51 - عبد ا محمد السيد شحاته زعيبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184083   قيدت فى   09-02-2010 برقم 

ايداع    1269 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

52 - محمود ابراهيم مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193187   قيدت فى   30-03-2014 برقم 

ايداع    2661 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

53 - محمود ابراهيم مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193187   قيدت فى   30-03-2014 برقم 

ايداع    2662 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

54 - محمد حسن السيد الكيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106826   قيدت فى   13-02-1983 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

55 - مدينة بريونى لزياء المحجبات ومستلزمات الحجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106826   قيدت فى   

06-11-1989 برقم ايداع    8447 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-05

56 - فوزيه عبد النبى شيبه عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136310   قيدت فى   06-06-1994 برقم 

ايداع    3671 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-05

57 - خالد محمود احمد السيد ) محمود للدوات المنزلية (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176164   قيدت فى   

10-10-2007 برقم ايداع    9844 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-09

58 - عدل ليصبح مؤسسة منصور لتصنيع وتوزيع الملبس الداخلية - منصور محمد عبد الحميد عبد الخالق  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   176382   قيدت فى   05-11-2007 برقم ايداع    10601 وفى تاريخ  

07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04
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59 - وائل سعد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176960   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

5713 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

60 - وائل سعد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176960   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

12515 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

61 - هانى سعيد شكر ا حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177374   قيدت فى   14-02-2008 برقم ايداع    

1323 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

62 - صابر أحمد خليل عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189787   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

5453 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

63 - فايز محمد عبد العظيم عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196214   قيدت فى   02-02-2016 برقم 

ايداع    926 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

64 - احمد صالح منبى متموح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197493   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

9492 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

65 - احمد فتحى محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87586   قيدت فى   22-07-1976 برقم ايداع    

2967 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

66 - احمد احمد عوض على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142338   قيدت فى   19-12-1996 برقم ايداع    

10687 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

67 - فتحي محمود خليل سباع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180698   قيدت فى   21-01-2009 برقم ايداع    

694 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

68 - تعديل السم التجاري / بدري لتجارة الملبس - احمد علي بدري علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

186834   قيدت فى   18-01-2011 برقم ايداع    576 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-01-17

69 - منتصر العربى محمود برعى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194833   قيدت فى   2015-03-23 

برقم ايداع    2568 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

70 - محمد السيد بخيت عبد الرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199772   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    12641 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

71 - حسام شهاوي السيد شهاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200008   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

1285 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

72 - سعيد احمد محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200093   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

1845 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

73 - على احمد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102312   قيدت فى   05-11-1981 برقم ايداع    

7543 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

74 - احمد السيد صالح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118270   قيدت فى   08-11-1986 برقم ايداع    

8565 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

75 - هشام محمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130538   قيدت فى   31-12-1990 برقم ايداع    

8578 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

76 - ربيع احمد ابراهيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147091   قيدت فى   19-05-1998 برقم ايداع    

3966 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

77 - المكتب العلمى لستيراد الكيماويات - محمد صبرى عبد الفتاح عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

177568   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    1992 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-04

78 - محمد ابراهيم يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185246   قيدت فى   30-05-2010 برقم ايداع    

5422 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29
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79 - تعديل السم التجاري الي  خالد احمد فتوح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186850   قيدت فى   

19-01-2011 برقم ايداع    661 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-18

80 - مجدى تاوضروس مشرقى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190080   قيدت فى   2012-08-23 

برقم ايداع    6722 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

81 - نهله عبد الجواد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190366   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

8015 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

82 - أحمد فرج بكر ابرهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190722   قيدت فى   27-11-2012 برقم ايداع    

9436 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

83 - فتحيه زكى عبده عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190765   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

9606 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

84 - سناء رزق محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191085   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

482 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

85 - محمد سعيد توفيق عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199528   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    10555 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

86 - الشريف للنقل - شريف عادل عبدالعزيز عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199984   قيدت فى   

01-02-2018 برقم ايداع    1124 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-31

87 - مينا زكري يوسف جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200078   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

1727 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

88 - سعد ا عطاا قرياقوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109128   قيدت فى   03-10-1983 برقم ايداع    

7232 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

89 - محروس محمد عرابى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152876   قيدت فى   21-12-1999 برقم 

ايداع    11299 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

90 - راندا احمد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172046   قيدت فى   23-08-2006 برقم ايداع    

7512 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

91 - جارو وهرام ارتين طوسونيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174941   قيدت فى   07-06-2007 برقم 

ايداع    5915 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

92 - محمود محمد عباس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176900   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    

12322 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

93 - ابراهيم فؤاد مهران جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177091   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

94 - ابراهيم حافظ امين السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184703   قيدت فى   11-04-2010 برقم 

ايداع    3535 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

95 - تعديل السم التجارى الى / امين لبيع المنتجات الورقيه و عبوات البلستيك - امين محمد امين مصطفى  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   185515   قيدت فى   23-06-2010 برقم ايداع    6411 وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

96 - حسن حمامه عبد العزيز رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189802   قيدت فى   28-06-2012 برقم 

ايداع    5519 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

97 - نواره محمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190347   قيدت فى   02-10-2012 برقم ايداع    

7939 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01
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98 - سعد محمود سعد محمود الفرجاني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196780   قيدت فى   26-05-2016 برقم 

ايداع    4815 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

99 - محمود امجد فتحي ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199701   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

12056 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

100 - طاهر قاسي عبدالسيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200075   قيدت فى   2018-02-18 

برقم ايداع    1700 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

101 - صيدليه القبرصى الكبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90237   قيدت فى   10-12-1977 برقم ايداع    

8749 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

102 - مدحت للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105282   قيدت فى   01-09-1982 برقم ايداع    

6648 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

103 - يحذف مدحت للتصدير- ويصبح مدحت ميشيل عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105282   قيدت فى   

01-09-1982 برقم ايداع    6648 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-31

104 - مدحت ميشيل عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105282   قيدت فى   29-09-2001 برقم ايداع    

8949 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

105 - مصطفى على محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117334   قيدت فى   22-07-1986 برقم 

ايداع    4882 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

106 - مبروك عطيه عبد العاطي مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161378   قيدت فى   2016-01-13 

برقم ايداع    303 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

107 - تعديل السم التجاري ليصبح  مكتب رحلت مبروك عطيه ) مبروك عطيه عبدالعاطي مطاوع (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   161378   قيدت فى   20-11-2002 برقم ايداع    8603 وفى تاريخ  13-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

108 - محمود ابراهيم السيد المنسى - المنسي للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161670   قيدت فى   

08-01-2003 برقم ايداع    205 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-07

109 - محمود ابراهيم السيد المنسى - المنسى للمقاولت العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161670   قيدت فى   

11-11-2007 برقم ايداع    10797 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-10

110 - احمد حسن علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165150   قيدت فى   11-04-2004 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-10

111 - شريف عبد البر احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169072   قيدت فى   03-09-2005 برقم 

ايداع    6928 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

112 - رضوان محمد رضوان حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173868   قيدت فى   12-03-2007 برقم 

ايداع    2549 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

113 - نوره رمضان فرج عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191423   قيدت فى   13-03-2013 برقم 

ايداع    2063 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

114 - احمد السيد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192988   قيدت فى   20-02-2014 برقم 

ايداع    1448 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-19

115 - حسين حسن حسنى عمران السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193718   قيدت فى   2014-07-17 

برقم ايداع    5693 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16
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116 - حمدون للمقاولت العمومية والتوريدات - محمد عوض حمدون ابوخزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

199549   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    10718 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-22

117 - هشام ابراهيم حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199689   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    11910 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

118 - على محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71710   قيدت فى   03-09-1970 برقم ايداع    

2586 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

119 - محمد حنفى البوريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122688   قيدت فى   24-01-1988 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

120 - محمد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124100   قيدت فى   22-06-1988 برقم ايداع    

5105 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-06-21

121 - اسماعيل عبدالوهاب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159596   قيدت فى   23-03-2002 برقم 

ايداع    2045 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

122 - حسن حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160884   قيدت فى   09-09-2002 برقم ايداع    

6634 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

123 - اماني محمود بيومي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168675   قيدت فى   11-07-2005 برقم 

ايداع    5560 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

124 - هند محمد محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175236   قيدت فى   03-07-2007 برقم 

ايداع    6828 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

125 - عائشة زكى ابراهيم الربعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197240   قيدت فى   30-08-2016 برقم 

ايداع    7638 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

126 - مكتب مصباح للتخليص الجمركى - ابراهيم مصباح ابراهيم مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

200014   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    1315 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-06

127 - عماد ابراهيم جرجس موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200149   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    2196 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

128 - عطيه حسن عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113707   قيدت فى   30-03-1985 برقم ايداع    

6862 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

129 - خالد منسى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144012   قيدت فى   25-06-1997 برقم ايداع    

5157 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

130 - حنفى عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146452   قيدت فى   12-03-1998 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

131 - تيسير محمد محمد السيد زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170372   قيدت فى   14-03-2006 برقم 

ايداع    1895 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

132 - جابر محمد ابو الحسن محمد عيده ) موبليات ابو الحسن(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172784   قيدت 

فى   19-11-2006 برقم ايداع    10062 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-18

133 - محمود محمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174261   قيدت فى   16-04-2007 برقم 

ايداع    3850 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

134 - محمد عبد الحميد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175909   قيدت فى   12-09-2007 برقم 

ايداع    9086 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11
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135 - عصام حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177317   قيدت فى   10-02-2008 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

136 - منصورة احمد محمد الشبقشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179068   قيدت فى   22-07-2008 برقم 

ايداع    6966 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

137 - طارق عطيه الحبشى عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183385   قيدت فى   2010-05-11 

برقم ايداع    4723 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

138 - تامر مجدى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186484   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    

10379 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

139 - أشرف رمضان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189951   قيدت فى   22-07-2012 برقم 

ايداع    6149 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

140 - تامر مجدى تامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195968   قيدت فى   14-12-2015 برقم ايداع    

9889 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

141 - خالد عثمان قبلن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199476   قيدت فى   08-10-2017 برقم ايداع    

10120 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

142 - طاهر ايمن محمود بكار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199484   قيدت فى   10-10-2017 برقم ايداع    

10210 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

143 - عادل ابراهيم اسماعيل حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105599   قيدت فى   09-10-1982 برقم 

ايداع    7486 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

144 - محمود السيد محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132872   قيدت فى   03-06-1992 برقم 

ايداع    3262 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

145 - فاطمه احمد فهمي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133706   قيدت فى   24-07-2002 برقم 

ايداع    5457 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

146 - فاطمة احمد فهمى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133706   قيدت فى   24-12-1992 برقم 

ايداع    7799 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

147 - عادل حسن حسين بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141570   قيدت فى   13-10-1996 برقم ايداع    

8131 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

148 - على محمد امين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144715   قيدت فى   09-09-1997 برقم ايداع    

7397 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

149 - السيد ابراهيم سالم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150044   قيدت فى   28-02-1999 برقم ايداع    

1645 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-27

150 - مدحت فايز فضل ا بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161585   قيدت فى   29-12-2002 برقم 

ايداع    9465 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

151 - عبد الغني مفتاح محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161955   قيدت فى   2003-02-25 

برقم ايداع    1392 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

152 - توحيد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176176   قيدت فى   11-10-2007 برقم ايداع    

9871 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

153 - محمود محمد محمود المملوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176304   قيدت فى   29-10-2007 برقم 

ايداع    10334 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

154 - اضافه السم التجارى مكتب شعبان طه لنقل بضائع بسيارات الغير نظير عموله وعموم الستيراد 

والتصدير 0 شعبان طه احمد محمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177263   قيدت فى   2008-02-04 

برقم ايداع    940 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03
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155 - احمد ابراهيم السيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189890   قيدت فى   11-07-2012 برقم 

ايداع    5873 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

156 - نصار علي محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191372   قيدت فى   05-03-2013 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

157 - ياسر سعيد محمود عبد العال حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199328   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    8703 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

158 - رضا عبدالستار فجير عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199835   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    13257 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

159 - حمدى السيد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119827   قيدت فى   05-04-1987 برقم 

ايداع    3165 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

160 - سباق احمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145070   قيدت فى   18-10-1997 برقم ايداع    

8592 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

161 - اسماعيل محمد منصور العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173254   قيدت فى   16-01-2007 برقم 

ايداع    408 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

162 - احمد حامد ابراهيم عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176183   قيدت فى   16-10-2007 برقم 

ايداع    9892 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

163 - احمد عبد المنعم جمعة مرسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177497   قيدت فى   26-02-2008 برقم 

ايداع    1716 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

164 - علء اسماعيل السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177651   قيدت فى   11-03-2008 برقم 

ايداع    2207 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

165 - عاطف احمد قنديل صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178863   قيدت فى   03-07-2008 برقم ايداع    

6362 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-02

166 - عاطف احمد قنديل صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178863   قيدت فى   19-10-2010 برقم ايداع    

9508 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

167 - اشرف سامي ميخائيل جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180278   قيدت فى   01-12-2008 برقم 

ايداع    10901 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

168 - جمال عبد الراضي كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188805   قيدت فى   29-01-2012 برقم 

ايداع    814 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

169 - مروه محمد عبد العزيز محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189970   قيدت فى   2012-07-29 

برقم ايداع    6262 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

170 - محمد مصطفى محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191299   قيدت فى   24-02-2013 برقم 

ايداع    1481 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

171 - احمد محمد ابراهيم دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192764   قيدت فى   09-01-2014 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

172 - محمود حمدى سالم صفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197216   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

7535 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

173 - احلم احمد احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113411   قيدت فى   19-02-1985 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

174 - زكريا عوض حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136246   قيدت فى   14-05-1994 برقم ايداع    

3296 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13
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175 - مكتب العزب للستيراد و التصدير و التخليص الجمركي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146138   قيدت 

فى   09-02-1998 برقم ايداع    847 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-08

176 - ابراهيم عاطف عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148469   قيدت فى   26-09-1998 برقم 

ايداع    8285 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

177 - ابراهيم محمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150320   قيدت فى   25-03-1999 برقم ايداع    

2598 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

178 - ياسر هلل عبدالنعيم هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161743   قيدت فى   19-01-2003 برقم 

ايداع    525 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

179 - احمد سنوسى عبد الحميد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161912   قيدت فى   2003-02-17 

برقم ايداع    1186 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

180 - جابر ابراهيم علي محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162027   قيدت فى   2003-03-08 

برقم ايداع    1674 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

181 - خالد علي ابراهيم مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164775   قيدت فى   02-03-2004 برقم ايداع    

1634 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

182 - يحيي محمد محمد رجب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169579   قيدت فى   23-11-2005 برقم 

ايداع    8792 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

183 - رشدي حسين سعيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170107   قيدت فى   12-02-2006 برقم ايداع    

947 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

184 - تعدل الى بندق لتصنيع وتعبئة وتغليف كافة مايصنع من العجين ) محمد اسماعيل فؤاد بندق (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   175035   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    6227 وفى تاريخ  20-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

185 - سيف النصر سنوسى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175703   قيدت فى   2007-08-22 

برقم ايداع    8395 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

186 - سعدية محمد على دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176028   قيدت فى   25-09-2007 برقم ايداع    

9440 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

187 - ابراهيم عبد العاطى ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184178   قيدت فى   

18-02-2010 برقم ايداع    1612 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-17

188 - محمد محمد مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185128   قيدت فى   19-05-2010 برقم 

ايداع    5009 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

189 - سهير كرمي اسطفانوس هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188537   قيدت فى   15-12-2011 برقم 

ايداع    9081 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

190 - شعبان عبد الحميد على عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195033   قيدت فى   03-05-2015 برقم 

ايداع    3828 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

191 - محمد احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199771   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

12605 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

192 - مجدى راضى عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200050   قيدت فى   2018-02-12 

برقم ايداع    1534 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

193 - علء محمد احمد احمد عتش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200160   قيدت فى   01-03-2018 برقم 

ايداع    2245 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29
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194 - عمر سعيد حامد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200193   قيدت فى   07-03-2018 برقم ايداع    

2531 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

195 - محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86836   قيدت فى   24-04-1976 برقم ايداع    

1647 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

196 - ايهاب فاروق حسن حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130420   قيدت فى   13-12-1990 برقم ايداع    

8073 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

197 - عبد العزيز مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143763   قيدت فى   02-06-1997 برقم 

ايداع    4428 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

198 - ابراهيم محمود ابو زيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146328   قيدت فى   28-02-1998 برقم 

ايداع    1470 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

199 - تصحيح السم التجارى ليصبح )ريتا ميشيل فيليب جورج الووظ(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

154307   قيدت فى   31-05-2000 برقم ايداع    4547 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-05-30

200 - محمود محمد ابراهيم محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156807   قيدت فى   15-04-2001 برقم 

ايداع    2655 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-14

201 - أمل كمال عبد ا محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156943   قيدت فى   06-05-2001 برقم 

ايداع    3168 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-05

202 - الحسن للتوريدات قطع غيار السيارات - حسن جوده عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166758   

قيدت فى   02-11-2004 برقم ايداع    8999 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-01

203 - الصافي احمد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168094   قيدت فى   04-05-2005 برقم 

ايداع    3457 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

204 - انور حسن محمد امـــام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172507   قيدت فى   17-10-2006 برقم ايداع    

9085 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

205 - محمود ممدوح توفيق مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177282   قيدت فى   05-02-2008 برقم 

ايداع    1001 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

206 - سامى رشدى الزناتى العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179071   قيدت فى   22-07-2008 برقم 

ايداع    6983 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

207 - عصام عبد الكريم عبده العالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188817   قيدت فى   30-01-2012 برقم 

ايداع    866 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

208 - محمد حسن محمد أدم )أدم لعموم الستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190150   قيدت فى   

06-09-2012 برقم ايداع    7071 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-05

209 - محمد رضا فوزى امين شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190656   قيدت فى   14-11-2012 برقم 

ايداع    9092 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

210 - محمد صابر محمد كمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197784   قيدت فى   09-01-2017 برقم 

ايداع    259 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

211 - السيد ابراهيم قبيصي حسن - كافتيريا قبيصي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198043   قيدت فى   

07-03-2017 برقم ايداع    2169 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-06

212 - احمد فؤاد علي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199901   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    532 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16
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213 - فايز زكى الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97118   قيدت فى   01-06-1980 برقم ايداع    

4126 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

214 - مجدى محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100180   قيدت فى   02-04-1981 برقم ايداع    

2452 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

215 - مجدى محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100180   قيدت فى   15-07-1992 برقم ايداع    

4055 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

216 - ايفون عبدالملك ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105580   قيدت فى   05-10-1982 برقم 

ايداع    7420 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-04

217 - محمد حسين ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137609   قيدت فى   09-02-1995 برقم 

ايداع    963 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

218 - محمد محمد على الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141242   قيدت فى   16-09-1996 برقم ايداع    

7094 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

219 - السيد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147825   قيدت فى   27-07-1998 برقم ايداع    

6224 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-26

220 - احمد سعيد اسماعيل القراشيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156790   قيدت فى   14-04-2001 برقم 

ايداع    2613 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2011-04-13

221 - عماد الدين احمد محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156804   قيدت فى   2001-04-15 

برقم ايداع    2651 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-14

222 - مصطفى الطيب مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173333   قيدت فى   2007-01-25 

برقم ايداع    699 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

223 - محمد عبد النبى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174560   قيدت فى   10-05-2007 برقم 

ايداع    4837 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

224 - محمد سعيد شعبان نعمه ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182742   قيدت فى   23-08-2009 برقم 

ايداع    8370 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

225 - محمد احمد محمد محمد المغربى-الروان للستيراد والتصدير والخدمات الجمركيه  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   188325   قيدت فى   25-10-2011 برقم ايداع    7985 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-10-24

226 - جمال وديد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188853   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

1008 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

227 - عيده ثابت عبد اللطيف سكران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190258   قيدت فى   19-09-2012 برقم 

ايداع    7519 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

228 - السيد السيد عبد المطلب عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191210   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    3080 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

229 - عبدالقادر احمد عبدالقادر عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199888   قيدت فى   2018-01-14 

برقم ايداع    423 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

230 - مجدى هرفى نخله عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117632   قيدت فى   28-08-1986 برقم 

ايداع    6041 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

231 - شعبان رمضان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120131   قيدت فى   02-05-1987 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

232 - المالكى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141176   قيدت فى   08-09-1996 برقم ايداع    

6846 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07
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233 - فائزه على السيد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151432   قيدت فى   24-07-1999 برقم ايداع    

6498 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-23

234 - حمدي قاسم سعداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159460   قيدت فى   02-03-2002 برقم ايداع    

1493 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

235 - مصطفي احمد محمد حسبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161749   قيدت فى   20-01-2003 برقم 

ايداع    546 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

236 - وليد عزت عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162951   قيدت فى   08-07-2003 برقم ايداع    

5210 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

237 - محمد توحيد محمد علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171052   قيدت فى   25-05-2006 برقم 

ايداع    4272 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

238 - سميه حليم اسحاق ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174333   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    4068 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

239 - تعديل السم التجاري ليصبح / العسال للتخليص الجمركي - محمد حسين محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   175160   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    6615 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-25

240 - محمد عبد الحميد محمد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176984   قيدت فى   02-01-2008 برقم 

ايداع    62 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

241 - خميس محمد جمعة المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177032   قيدت فى   10-01-2008 برقم 

ايداع    216 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

242 - مجدى سميح شفان حنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194770   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

2059 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

243 - عدل الى الحناوى للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105745   قيدت فى   24-10-1982 برقم 

ايداع    7848 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

244 - عبدالرازق صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108881   قيدت فى   03-09-1983 برقم ايداع    

6602 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-02

245 - صبريه شاكر سيدهم شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122601   قيدت فى   14-01-1988 برقم 

ايداع    362 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

246 - السيد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125669   قيدت فى   05-12-1988 برقم ايداع    

9836 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

247 - السيد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136784   قيدت فى   14-09-1994 برقم ايداع    

6238 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-13

248 - السيد عبده السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150378   قيدت فى   07-04-1999 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

249 - عدل الى احمد على عيسى موسى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152534   قيدت فى   

16-11-1999 برقم ايداع    10197 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-15

250 - محمد صبرى منصور غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155234   قيدت فى   16-09-2000 برقم 

ايداع    7654 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

251 - على ابراهيم ابراهيم درباله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156759   قيدت فى   09-04-2001 برقم 

ايداع    2501 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

252 - علي ابراهيم ابراهيم درباله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156759   قيدت فى   27-11-2004 برقم 

ايداع    9446 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26
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253 - عبد العال عبد الحكيم عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158059   قيدت فى   25-08-2001 برقم 

ايداع    6781 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

254 - علء متولي عبد القادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167235   قيدت فى   15-01-2005 برقم 

ايداع    385 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14

255 - هاني محروس عبدالفتاح علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170104   قيدت فى   12-02-2006 برقم 

ايداع    941 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

256 - هشام جابر ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176392   قيدت فى   06-11-2007 برقم ايداع    

10640 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

257 - شريف حمدى محمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182908   قيدت فى   08-09-2009 برقم ايداع    

8827 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

258 - محمود على عبد الرحمن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184387   قيدت فى   09-03-2010 برقم 

ايداع    2360 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

259 - السيد محمود السيد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186670   قيدت فى   27-12-2010 برقم 

ايداع    11330 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

260 - احمد مجدى جلل الدين التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187453   قيدت فى   31-05-2011 برقم 

ايداع    3830 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

261 - محمود صلح احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198503   قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    

5212 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

262 - عبد الحليم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199321   قيدت فى   

21-08-2017 برقم ايداع    8614 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-20

263 - امل مرسى السيد مرسى حليم ) المل ماركت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199628   قيدت فى   

08-11-2017 برقم ايداع    11394 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

264 - محمد السيد محمد علي مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199797   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    12897 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

265 - السيد احمد حسين عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200016   قيدت فى   07-02-2018 برقم 

ايداع    1321 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

266 - تعديل السم التجاري الي / محمد فتحي احمد حسنين النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96007   قيدت 

فى   02-02-1980 برقم ايداع    826 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-01

267 - جمال السيد توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101395   قيدت فى   27-07-1981 برقم ايداع    

5180 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

268 - خميس يوسف روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106193   قيدت فى   08-12-1982 برقم ايداع    

8958 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

269 - مصطفي عبدالحميد احمد بحر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159543   قيدت فى   13-03-2002 برقم 

ايداع    1813 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

270 - ملكه زكري بهنان قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173826   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

2463 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

271 - تعديل السم التجاري ليصبح  المصرية للستثمار العقاري - جمال راغب محمد عوض  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   177314   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    1106 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06
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272 - المصرية للستثمار العقاري - جمال راغب محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177314   قيدت 

فى   08-02-2018 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-07

273 - جمال عز الدين امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177324   قيدت فى   10-02-2008 برقم 

ايداع    1136 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

274 - يوسف رشاد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178263   قيدت فى   12-05-2008 برقم ايداع    

4291 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

275 - د0احمد السيد احمد قطب صيدلية د احمد السيد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182976   قيدت فى   

17-09-2009 برقم ايداع    9098 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-16

276 - ايهاب عوض رزق عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189840   قيدت فى   04-07-2012 برقم 

ايداع    5662 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

277 - تعديل السم التجارى ليصبح  مصنع بدوى فودز للصناعات الغذائية عبد ا بدوى ابراهيم بدوى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   191036   قيدت فى   14-01-2013 برقم ايداع    265 وفى تاريخ  2023-02-27  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

278 - أحمد محمد أحمد امين ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191434   قيدت فى   14-03-2013 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

279 - السيد محمد بدر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66875   قيدت فى   29-11-1967 برقم ايداع    

2169 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

280 - عادل على محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131151   قيدت فى   21-05-1991 برقم ايداع    

2794 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

281 - محمد فاروق احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132578   قيدت فى   26-03-1992 برقم ايداع    

1881 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

282 - حيدر للهندسه والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138005   قيدت فى   19-04-1995 برقم ايداع    

2860 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

283 - عماد الدين سعيد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139979   قيدت فى   12-03-1996 برقم ايداع    

1620 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-11

284 - جابر السيد خطاب عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157168   قيدت فى   03-06-2001 برقم ايداع    

3942 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-02

285 - صلح الدين محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159927   قيدت فى   04-05-2002 برقم 

ايداع    3268 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

286 - احمد محمود احمد خليل حماد ) احمد خليل للتوريدات و المقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

174484   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    4591 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-05

287 - هدى عبد الفتاح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175208   قيدت فى   01-07-2007 برقم ايداع    

6736 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

288 - احمد محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178085   قيدت فى   22-04-2008 برقم 

ايداع    3710 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

289 - احمد ابراهيم رجب فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179516   قيدت فى   07-09-2008 برقم ايداع    

8367 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

290 - احمد ماجد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184213   قيدت فى   22-02-2010 برقم ايداع    

1706 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21
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291 - عمرو محمود عبد الدايم محمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190760   قيدت فى   

03-12-2012 برقم ايداع    9592 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

292 - شريف حمدى جوده جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190767   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

9621 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

293 - احمد السيد محمود عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199076   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    7404 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

294 - اسلم على مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199905   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

560 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

295 - رمضان سعد محمد ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200196   قيدت فى   07-03-2018 برقم 

ايداع    2539 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06
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تجديد شركات

1 - محمود توفيق محمد محمد توفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   176659  قيدت فى  2007-11-29 

برقم ايداع   11566 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

2 - على ماهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   90542  قيدت فى  30-01-1978 برقم ايداع   596 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

3 - ارشتكو للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   90542  قيدت فى  05-11-1997 برقم ايداع   

9261 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

4 - على ماهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   90542  قيدت فى  05-11-1997 برقم ايداع   9261 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

5 - شركه مصر للتجاره الخارجيه )ش . م . م(   شركة سبق قيدها برقم :   134766  قيدت فى  1993-08-14 

برقم ايداع   4903 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2023  

12:00:00ص

6 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   134766  قيدت فى  14-08-1993 برقم ايداع   4903 وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2023  12:00:00ص

7 - شركه مصر للتجاره الخارجيه)شركه تابعه للشركه القابضه للتجاره(   شركة سبق قيدها برقم :   134766  

قيدت فى  19-06-2004 برقم ايداع   5165 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/06/2024  12:00:00ص

8 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   134766  قيدت فى  19-06-2004 برقم ايداع   5165 وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  12:00:00ص

9 - شركه مصر للتجاره الخارجيه شركه مساهمه مصريه التابعه للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى   شركة 

سبق قيدها برقم :   134766  قيدت فى  08-07-2012 برقم ايداع   5734 وفى تاريخ  02-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

10 - شركه مصر للتجاره الخارجيه)شركه تابعه للشركه القابضه للتجاره(   شركة سبق قيدها برقم :   134766  

قيدت فى  04-07-2017 برقم ايداع   6212 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/07/2027  12:00:00ص

11 - شركه مصر للتجاره الخارجيه)شركه تابعه للشركه القابضه للتجاره(   شركة سبق قيدها برقم :   134766  

قيدت فى  04-07-2017 برقم ايداع   6213 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/07/2027  12:00:00ص

12 - عمرو ابراهيم عبد المحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168787  قيدت فى  25-07-2005 برقم 

ايداع   5931 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  

12:00:00ص

13 - عادل احمد عبد الباقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   177339  قيدت فى  11-02-2008 برقم ايداع   

1199 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

14 - حمدى انور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   178067  قيدت فى  21-04-2008 برقم ايداع   3671 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

15 - محمد السيد محمد حسن وشريكه محمد حسن قطب   شركة سبق قيدها برقم :   189271  قيدت فى  

04-04-2012 برقم ايداع   3101 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص
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16 - شركة قنال السويس لخدمات الموانى النهرية والشحن والتفريغ ) ابو طالب عيسى ومحمد عبد الرؤوف 

وشركاهما (   شركة سبق قيدها برقم :   197977  قيدت فى  22-02-2017 برقم ايداع   1670 وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

17 - شركه موبيليات عزمى للستيراد والتصدير ) هيثم عزمى وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   60304  

قيدت فى  26-01-1963 برقم ايداع   315 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/01/2028  12:00:00ص

18 - شركه الشرق الوسط للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  02-08-2005 برقم 

ايداع   6132 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2025  

12:00:00ص

19 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  02-08-2005 برقم ايداع   6132 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2025  12:00:00ص

20 - شركة الشرق الوسط الكيماويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  

25-07-1987 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2027  12:00:00ص

21 - شركة الشرق الوسط الكيماويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  

25-07-1987 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2027  12:00:00ص

22 - شركة الشرق الوسط الكيماويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   1000011 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

23 - شركة الشرق الوسط الكيماويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   120992  قيدت فى  

06-05-1997 برقم ايداع   1827636 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

24 - الشركه المصريه للصنفره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   124262  قيدت فى  08-07-1995 برقم 

ايداع   4742 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2025  

12:00:00ص

25 - الشركة المصريه للصنفرة   شركة سبق قيدها برقم :   124262  قيدت فى  10-07-1996 برقم ايداع   

4948 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2026  12:00:00ص

26 - الشركة المصريه للصنفره   شركة سبق قيدها برقم :   124262  قيدت فى  10-07-1996 برقم ايداع   

4968 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2026  12:00:00ص

27 - شركة صادكو للتجارة والتوزيع ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   127604  قيدت فى  

03-07-1989 برقم ايداع   5196 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2024  12:00:00ص

28 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   127604  قيدت فى  03-07-1989 برقم ايداع   5196 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  12:00:00ص

29 - شركه صادكو للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   127604  قيدت فى  24-12-1991 برقم 

ايداع   8540 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  

12:00:00ص

30 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   127604  قيدت فى  24-12-1991 برقم ايداع   8540 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  12:00:00ص

31 - طارق و خالد للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   149683  قيدت فى  14-01-1999 برقم ايداع   351 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2024  12:00:00ص
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32 - الهلل للخشاب -هيثم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   170154  قيدت فى  16-02-2006 برقم ايداع   

1106 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  12:00:00ص

33 - سمير محمد عبد اللطيف سويلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   183736  قيدت فى  2017-11-16 

برقم ايداع   11686 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  

12:00:00ص

34 - مارين فودز   شركة سبق قيدها برقم :   183736  قيدت فى  16-11-2017 برقم ايداع   11686 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

35 - المدينه المنوره للستثمار العقارى -ابراهيم رمضان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   190910  قيدت 

فى  23-12-2012 برقم ايداع   10166 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

36 - شركه نبويه السيد على فرج وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   140423  قيدت فى  1996-05-21 

برقم ايداع   3386 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2026  

12:00:00ص

37 - السيد فهمي مرسي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   191338  قيدت فى  27-02-2013 برقم ايداع   

1636 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

38 - على احمد على فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107015  قيدت فى  01-03-1983 برقم ايداع   

1702 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

39 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   159024  قيدت فى  29-12-2001 برقم ايداع   1000005 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

40 - ورثة المرحوم محمد حسن السيد - وليد محمد حسن السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159024  

قيدت فى  29-12-2001 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

41 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   159024  قيدت فى  29-12-2001 برقم ايداع   1000006 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

42 - ورثة المرحوم محمد حسن السيد - وليد محمد حسن السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159024  

قيدت فى  29-12-2001 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

43 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   159024  قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   1000008 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

44 - ورثة المرحوم محمد حسن السيد - وليد محمد حسن السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159024  

قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

45 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   159024  قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   1000010 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

46 - ورثة المرحوم محمد حسن السيد - وليد محمد حسن السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159024  

قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

47 - تعديل السم التجارى الى)عاطف نعمه ا-كريم محمد عاطف عبد المنعم نعمه ا وشركاه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   160420  قيدت فى  06-07-2002 برقم ايداع   4991 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

Page 75 of 84 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

48 - عاطف نعمه ا-كريم محمد عاطف عبد المنعم نعمه ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   160420  

قيدت فى  29-06-2016 برقم ايداع   5749 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/06/2026  12:00:00ص

49 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   160420  قيدت فى  29-06-2016 برقم ايداع   5749 وفى تاريخ  

07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00ص

50 - يعدل السم التجارى الى  محمود اسماعيل على سالم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   177345  قيدت 

فى  11-02-2008 برقم ايداع   1217 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2028  12:00:00ص

51 - مايكل نبيل نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   178399  قيدت فى  22-05-2008 برقم ايداع   

4775 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2023  12:00:00ص

52 - شمس الدين محمد السيد الجمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191303  قيدت فى  2013-02-25 

برقم ايداع   1507 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  

12:00:00ص

53 - شركه محمد عبد الحليم رزق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   191342  قيدت فى  2013-02-28 

برقم ايداع   1655 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  

12:00:00ص

54 - السيد جاب ا متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106566  قيدت فى  28-05-1997 برقم ايداع   

4289 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

55 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   106566  قيدت فى  28-05-1997 برقم ايداع   4289 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

56 - شركة مصنع غراء النجمه   شركة سبق قيدها برقم :   130864  قيدت فى  09-07-1996 برقم ايداع   

4901 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2026  12:00:00ص

57 - المجد للمقاولت والتوريدات وارنر لويس مصر   شركة سبق قيدها برقم :   189023  قيدت فى  

29-02-2012 برقم ايداع   1927 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2027  12:00:00ص

58 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   189023  قيدت فى  29-02-2012 برقم ايداع   1927 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

59 - السديم تورز   شركة سبق قيدها برقم :   191358  قيدت فى  04-03-2013 برقم ايداع   1754 وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00ص

60 - تعديل اسم الشركه الى / لملوم و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   191358  قيدت فى  2013-03-04 

برقم ايداع   1754 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  

12:00:00ص

61 - شركة ابناء مصر للتعمير ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206037  قيدت فى  09-05-1994 برقم 

ايداع   1000005 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2024  

12:00:00ص

62 - شركة ابناء مصر للتعمير ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206037  قيدت فى  28-08-2014 برقم 

ايداع   1000018 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2024  

12:00:00ص

63 - شركه حابي للسياحه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206048  قيدت فى  30-03-2002 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  12:00:00

ص
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64 - شركه حابي للسياحه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206048  قيدت فى  13-01-1962 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2027  12:00:00

ص

65 - شركه حابي للسياحه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206048  قيدت فى  03-12-1994 برقم ايداع   

1000007 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2024  12:00:00

ص

66 - تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / اشرف محمود السيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   123172  

قيدت فى  10-03-1988 برقم ايداع   2191 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/03/2028  12:00:00ص

67 - نبيل انور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   152746  قيدت فى  06-12-1999 برقم ايداع   10926 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2024  12:00:00ص

68 - المشروعات والتجارة يوسف جندى غانم ورانيا صالح محروس   شركة سبق قيدها برقم :   156149  

قيدت فى  16-01-2001 برقم ايداع   393 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/01/2026  12:00:00ص

69 - احمد عبدالمنعم موسي وشركاه موسي للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   167710  قيدت فى  

15-03-2005 برقم ايداع   2051 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2025  12:00:00ص

70 - تعديل السم التجاري ليصبح  ايمن طه عيسي الشرباتي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   177063  

قيدت فى  14-01-2008 برقم ايداع   306 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/01/2028  12:00:00ص

71 - عواض احمد عثمان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   177063  قيدت فى  18-11-2015 برقم ايداع   

9065 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  12:00:00ص

72 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   177063  قيدت فى  18-11-2015 برقم ايداع   9065 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  12:00:00ص

73 - احمد سليمان احمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   177071  قيدت فى  14-01-2008 برقم 

ايداع   337 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

74 - وليد فارس حامد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   188629  قيدت فى  28-12-2011 برقم 

ايداع   9512 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص

75 - محمد شحاته حسن البطيخى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   129949  قيدت فى  18-09-1990 برقم 

ايداع   5939 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2025  

12:00:00ص

76 - عصام عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146464  قيدت فى  12-03-1998 برقم ايداع   

1950 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00ص

77 - شركة احمد اسماعيل ميرغنى وباسم خلف ا ابو زيد   شركة سبق قيدها برقم :   199846  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   13343 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

78 - جى اند جى   شركة سبق قيدها برقم :   205357  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   1000004 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص
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79 - سامح عبد العظيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205357  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00

ص

80 - عدل السم التجارى ليصبح كريمه-جميل بخيت وهى منال جميل مختار بخيت -وكريمات نيقول خورى 

وهما ميرى ريتا -و جينيت اولجا نيقول حنا خورى   شركة سبق قيدها برقم :   77416  قيدت فى  

17-02-1973 برقم ايداع   616 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2028  12:00:00ص

81 - صبحى خليل  ابراهيم  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113534  قيدت فى  09-03-1985 برقم 

ايداع   1841 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2025  

12:00:00ص

82 - ورثه المرحوم احمد محمد السيد -محمد احمد محمد السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149677  

قيدت فى  14-01-1999 برقم ايداع   333 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/01/2024  12:00:00ص

83 - هانى احمد محمد البشرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   178210  قيدت فى  08-05-2008 برقم 

ايداع   4138 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  

12:00:00ص

84 - ورثه سعيد السيد محمد-عمرو سعيد السيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   187173  قيدت فى  

17-04-2011 برقم ايداع   2595 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/04/2026  12:00:00ص

85 - حاتم مصطفى فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   199825  قيدت فى  24-12-2017 برقم ايداع   

13176 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

86 - حسن عمر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   131888  قيدت فى  23-10-1991 برقم ايداع   7072 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

Coveris  87 - تعديل اسم الشركة ليصبح  شركة كوفاريس للتغليف مصر - شركة ذات مسئولية محدودة

Flexibles Egypt Limited   شركة سبق قيدها برقم :   134054  قيدت فى  15-03-1993 برقم ايداع   

1775 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

88 - يعدل السم التجاري الي  شركة نظمي للملبوسات و التريكو - محمد نظمي محمد محمود و شركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   146329  قيدت فى  28-02-1998 برقم ايداع   1471 وفى تاريخ  14-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

89 - شركه محمد سامح ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   190820  قيدت فى  11-12-2012 برقم 

ايداع   9814 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

90 - عدل السم التجارى ليصبح شركه الدهم للنقل والمقاولت )محمد ابراهيم عبد المنعم وشريكته(   شركة سبق 

قيدها برقم :   194281  قيدت فى  27-11-2014 برقم ايداع   9341 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2024  12:00:00ص

91 - الشركة الشرقية )ايسترن كومباني ش . م. م (   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

17-01-1985 برقم ايداع   452 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2025  12:00:00ص

92 - شركه الشرقيه ايسزت كومباتى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  20-11-1967 برقم ايداع   

2068 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص
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93 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ) ايسترن كمبانى بالجيزه (   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

18-11-1938 برقم ايداع   2082 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2023  12:00:00ص

94 - الشركة المصرية ايسترن كومبانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  1965-07-01 

برقم ايداع   2513 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  

12:00:00ص

95 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانىش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  1965-07-01 

برقم ايداع   2514 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  

12:00:00ص

96 - الشركه الشرقيه ايسترن كومباتى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  1965-07-05 

برقم ايداع   2515 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2025  

12:00:00ص

97 - الشركه الشرقيه للدخان - استرن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  1984-04-19 

برقم ايداع   3233 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2024  

12:00:00ص

98 - الشركه الشرقيه للدخان استير كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

19-04-1984 برقم ايداع   3234 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2024  12:00:00ص

99 - اشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

19-04-1984 برقم ايداع   3235 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2024  12:00:00ص

100 - الشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

19-04-1984 برقم ايداع   3236 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2024  12:00:00ص

101 - الشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

19-04-1984 برقم ايداع   3237 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2024  12:00:00ص

102 - الشركة الشرقيه للدخان ايسترن كومبانى شركه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

19-04-1984 برقم ايداع   3238 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2024  12:00:00ص

103 - الشركه الشرقيه )ايسترن كومبانى(   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  13-06-2001 برقم 

ايداع   4267 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  

12:00:00ص

104 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  13-06-2001 برقم ايداع   4267 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  12:00:00ص

105 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير )ايسترن كومبانى (   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

21-08-1990 برقم ايداع   5305 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2025  12:00:00ص

106 - الشركة الشرقية )ايسترن كومبانى( ش0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

27-05-2009 برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2024  12:00:00ص
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107 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  27-05-2009 برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2024  12:00:00ص

108 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

13-06-2010 برقم ايداع   6001 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2025  12:00:00ص

109 - الشركة الشرقية للدخان والسجاير ) ايسترن كومبانى( بالجيزة   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت 

فى  04-09-1988 برقم ايداع   7021 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2023  12:00:00ص

110 - الشركة الشرقية للدخان والسجاير ) ايترين كمبانى( بالجيزة   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

04-09-1988 برقم ايداع   7022 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2023  12:00:00ص

111 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1988 برقم ايداع   7265 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2023  12:00:00ص

112 - اشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7266 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

113 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7268 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

114 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7269 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

115 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7270 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

116 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7272 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

117 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1986 برقم ايداع   7273 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2026  12:00:00ص

118 - الشركه الشرقيه للدخان والسجاير والتيرايد كيمانى بالجيزه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  

02-10-1988 برقم ايداع   7891 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2023  12:00:00ص

119 - تعديل السم التجاري ليصبح  ورثه المرحوم  جوده ماضي مصطفى - محمد جوده ماضي و شركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   88784  قيدت فى  17-03-1977 برقم ايداع   2650 وفى تاريخ  15-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2027  12:00:00ص

120 - احمد عمر محمد حسن شلبى وعادل عمر محمد حسن شلبى   شركة سبق قيدها برقم :   105523  قيدت 

فى  23-09-1982 برقم ايداع   7258 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2027  12:00:00ص
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121 - شركة فلفل للمرايات لتجارة وشطف الزجاج )رمضان مصطفى احمد مصطفى و شركاه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   133812  قيدت فى  14-01-1993 برقم ايداع   404 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

122 - شركة فلفل للمرايات لتجارة وشطف الزجاج - رمضان مصطفى احمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   133812  قيدت فى  27-01-1993 برقم ايداع   746 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/01/2028  12:00:00ص

123 - ماهر عبد الرازق محمد وشريكته )ماهر للتوريدات الصناعيه (   شركة سبق قيدها برقم :   133886  

قيدت فى  02-02-1993 برقم ايداع   876 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/02/2028  12:00:00ص

124 - السيد عبدالحميد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   165118  قيدت فى  07-04-2004 برقم 

ايداع   2885 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2024  

12:00:00ص

125 - شركة المهندسين المتحدين للبناء - مهندس ) محمد مرزبان وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   

122820  قيدت فى  06-02-1988 برقم ايداع   1066 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

126 - جريدة و مطابع السفير - ايمان شرف و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   130707  قيدت فى  

05-02-1991 برقم ايداع   666 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2026  12:00:00ص

127 - عدل ليصبح " طارق موسى بخيت وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم :   132564  قيدت فى  

23-03-1992 برقم ايداع   1817 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2027  12:00:00ص

128 - ورثة عبد الحافظ عبد الحميد احمد عبد النبى عبد الحافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133912  

قيدت فى  08-02-1993 برقم ايداع   991 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/02/2028  12:00:00ص

129 - شركه مارينا للتوكيلت الملحيه   شركة سبق قيدها برقم :   140263  قيدت فى  09-10-2016 برقم 

ايداع   8626 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2026  

12:00:00ص

130 - احمد احمد خليل وشريكته عبيرعلى السيد يوسف   شركة سبق قيدها برقم :   143844  قيدت فى  

09-06-1997 برقم ايداع   4662 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2027  12:00:00ص

131 - جمال حسن عبدالمحسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   154384  قيدت فى  11-06-2000 برقم 

ايداع   4838 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  

12:00:00ص

132 - فجر السلم سمير حماد عبد الونيس نصير وشريكه ابراهيم جابر عويس   شركة سبق قيدها برقم :   

174839  قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   5617 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

133 - رقيه محمد عبدالسلم احمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   165890  قيدت فى  2004-07-03 

برقم ايداع   5595 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  

12:00:00ص

134 - الشركه الحديثه للستيراد والتصدير -الحسين سيف النصر احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

167517  قيدت فى  21-02-2005 برقم ايداع   1337 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/02/2025  12:00:00ص
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135 - الرضوان للملبس القطنيه )تامر رضوان احمد رضوان وشريكه اسلم رضوان احمد رضوان(   شركة 

سبق قيدها برقم :   195021  قيدت فى  29-04-2015 برقم ايداع   3755 وفى تاريخ  19-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2025  12:00:00ص

136 - خميس عطية ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   197757  قيدت فى  03-01-2017 برقم 

ايداع   66 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  12:00:00

ص

137 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  محمد كمال الدين احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

199788  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   12793 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

138 - احمد حسن صديق وشركاه - الصديق لتجارة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   106736  قيدت فى  

05-02-1983 برقم ايداع   919 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

139 - احمد حسن صديق وشركاه - الصديق لتجارة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   106736  قيدت فى  

04-10-2000 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2025  12:00:00ص

140 - احمد حسن صديق وشركاه - الصديق لتجارة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   106736  قيدت فى  

01-07-1995 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2025  12:00:00ص

141 - تعديل اسم الشركه  طارق محمد سليمان محمد الفولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161548  قيدت 

فى  23-12-2002 برقم ايداع   9287 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

142 - صالح رتيب ميخائيل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   165357  قيدت فى  2004-05-04 

برقم ايداع   3648 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2024  

12:00:00ص

143 - تعديل السم التجاري للشركه لجعله / محمد رشاد محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

166500  قيدت فى  26-09-2004 برقم ايداع   8019 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/09/2024  12:00:00ص

144 - احمد محمد ابراهيم واسامة محمد ابراهيم وشركاهم لتجارة الحبال والدوات البحرية   شركة سبق قيدها 

برقم :   175602  قيدت فى  12-08-2007 برقم ايداع   8032 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

145 - السيد فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   176964  قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   

12530 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

146 - خالد عبد الجليل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   190840  قيدت فى  13-12-2012 برقم 

ايداع   9908 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

147 - ورثه محمود محمد صديق وورثه السيد محمد صديق عنهم سمير محمود محمد صديق   شركة سبق قيدها 

برقم :   49553  قيدت فى  10-10-1955 برقم ايداع   2497 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

148 - تعديل اسم الشركة الى /  ورثة حفظى حسين فرغلى وشركاه وعنهم / عصام حفظى حسين فرغلى   شركة 

سبق قيدها برقم :   74173  قيدت فى  11-08-1971 برقم ايداع   3457 وفى تاريخ  22-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2026  12:00:00ص
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149 - محمد نصر احمد الشابورى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   184869  قيدت فى  2010-04-26 

برقم ايداع   4112 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2025  

12:00:00ص

150 - الصفوة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ) سامى محمد على نصر الدين وشريكه (   شركة سبق 

قيدها برقم :   186640  قيدت فى  21-12-2010 برقم ايداع   11178 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2025  12:00:00ص

151 - احمد عبد اللطيف محمود مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   192573  قيدت فى  

05-12-2013 برقم ايداع   8726 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2023  12:00:00ص

152 - تعديل اسم الشركه / محمد احمد حامد محمد سيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   87312  قيدت فى  

21-06-1976 برقم ايداع   2530 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2026  12:00:00ص

153 - محمد محمود احمد قوشتى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146556  قيدت فى  22-03-1998 برقم 

ايداع   2263 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2028  

12:00:00ص

154 - عصام حسونه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   196899  قيدت فى  23-06-2016 برقم ايداع   

5608 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2026  12:00:00ص

155 - تعديل السم التجاري ليصبح  نادر السيد عبدالفتاح و شريكه للنقل البري بالسيارات   شركة سبق قيدها 

برقم :   146256  قيدت فى  21-02-1998 برقم ايداع   1232 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

156 - محمد - خميس - علء شركاء   شركة سبق قيدها برقم :   172820  قيدت فى  22-11-2006 برقم 

ايداع   10224 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  

12:00:00ص

157 - تشاو للقمشة - حسن ياقوت حسن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   190428  قيدت فى  

11-10-2012 برقم ايداع   8205 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2027  12:00:00ص

158 - رانيا محمد صبرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   196527  قيدت فى  10-04-2016 برقم ايداع   

3323 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2026  12:00:00ص

159 - يعدل اسم الشركه التجارى الى  عمرو محمد عبد القادر السيد علم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

176578  قيدت فى  22-11-2007 برقم ايداع   11280 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

160 - رجائى رشدى رزق ا وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   137249  قيدت فى  01-12-1994 برقم 

ايداع   8696 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2024  

12:00:00ص

161 - ورثه عكاشه عبدا سليمان - ثروت عكاشه عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   139051  قيدت 

فى  19-10-1995 برقم ايداع   7287 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2025  12:00:00ص

162 - يعدل ليصبح معرض اسكندريه لكماليات السيارات)هشام اسماعيل و شريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   

153532  قيدت فى  07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/03/2025  12:00:00ص
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163 - يعدل ليصبح معرض السكندريه لكماليات السيارات-هشام اسماعيل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

153532  قيدت فى  07-03-2000 برقم ايداع   1987 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/03/2025  12:00:00ص

164 - العيسوي للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   161684  قيدت فى  12-01-2003 برقم ايداع   576 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00ص

165 - كافتيريا كنوز الدرايسه محمد عبد الجواد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   172355  قيدت فى  

26-09-2006 برقم ايداع   9530 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2026  12:00:00ص

166 - تعديل السم التجارى ليصبح ورثه المرحوم ابو بكر عبد الوكيل سالم-وورثه المرحوم حماد ابو بكر عبد 

الوكيل سالم عنهم توفيق ابو بكر عبد الوكيل سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189263  قيدت فى  

04-04-2012 برقم ايداع   3068 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

167 - اسلم محمد كامل وشريكه لتجاره كيماويات البناء الحديث   شركة سبق قيدها برقم :   190589  قيدت فى  

05-11-2012 برقم ايداع   8779 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2027  12:00:00ص
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