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قيود أفراد

1 - اكرام محمد محمد موسى الطنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1347 ورقم قيد 99035    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات مكتبه فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع عمر بن الخطاب _ خورشيد _ شقه _ الدور الثانى

2 - محمود السيد بسيونى احمد ادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1349 

ورقم قيد 99036    محل رئيسى  عن بيع سيراميك وادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية رقم 2 يمين بالدور 

الرضى _ عزبه زغلول _ خورشيد محل

3 - مجدي محمد سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1356 

ورقم قيد 99037    محل رئيسى  عن تجاره حبوب ونخيله, بجهة محافظة السكندرية السيوف شماعه شارع 4 

امام بنزينه صبري عقار رقم 2 _ محل

4 - ايمان عادل زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1413 ورقم 

قيد 99038    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 10 شارع محمد اقبال _ 

لوران _ محل

5 - رنيم السيد جمعه حسن جمعه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1418 

ورقم قيد 99039    محل رئيسى  عن استيراد فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 والمجموعه 6, بجهة محافظة 

السكندرية 282 ناصيه شارع ادريس مع شارع جمال عبدالناصر المندره بحرى _ غرفه من شقه بالدور الول 

علوى بعد الميزان

6 - محمد مهدى على على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1421 ورقم قيد 99040    محل رئيسى  عن بلى استيشن فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 7 شارع مصطفى محمد اسماعيل _ الزاريطه

7 - الجندي للتبريد والتكيف / عمر محمد فريد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 1443 ورقم قيد 99042    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزة تكييف, بجهة 

محافظة السكندرية المحل رقم 1 _ الكائن بعماره الفتح _118 شارع لفيزون _ بولكلى

8 - اسماعيل مرسى اسماعيل ضيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1446 ورقم قيد 99043    محل رئيسى  عن بيع علفه ومواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية عزبه محسن 

الكبيره _ شارع عمر بن العزيز رقم 9 _ محل

9 - صيدلية د. شروق الخياط - شروق محمد عبدالمجيد السيد الخياط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 1451 ورقم قيد 99044    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

شارع ابوالعرب رقم 26 _ ميامى _ محل بالدور الرضي

10 - مروان شعبان السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1464 

ورقم قيد 99045    محل رئيسى  عن تسويق منتجات اونلين فيماعدا المن والعماله والكاميرات اللسلكيه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 315 جمال عبدالناصر العصافره بحرى وحده رقم 

A3 _ الدور الثاني

11 - محمد حامد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1465 

ورقم قيد 99046    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية 93 شارع المير ابراهيم _ 

محل
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12 - محمد النبوى محمد على ابوجبل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1483 ورقم قيد 99048    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع حلويات, بجهة محافظة السكندرية 16 شارع الشيخ 

عبدالحميد _ فيكتوريا _ ورشه

13 - عبدالحميد محمود عبدالحميد حمدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1496 ورقم قيد 99049    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 40 ش 

محمد عوض ا _ العصافره بحرى _ محل

14 - سماح محمد عبدالجواد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1515 ورقم قيد 99050    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة السكندرية شارع عمرو بن العاص 

المعموره من شارع الرحاب بجوار فرن محمد رزق _ ثاني محل يمين المدخل

15 - حنان محمد خلف محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1516 

ورقم قيد 99051    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 30 شارع الواثق الحضره البحريه _ شقه

16 - السيد ابراهيم حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1527 

ورقم قيد 99053    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه مع جهات ملزمه بالخصم, بجهة محافظة السكندرية شقه 

بالدور الثانى الوحده رقم 3 عقار رقم 1 برج المروه ابو كليلة شارع 226 مع شارع ملك حنفى ناصية فرن ابو 

شادى _ المندره بحرى

17 - محمد حسين محمد على البيطانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1530 ورقم قيد 99054    محل رئيسى  عن ورشة نجارة و موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع ارض 

دويدار الزوايدة

18 - عزه احمد ابوالفتوح السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1541 ورقم قيد 99055    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فوق 4 سنوات فيماعدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 51 شارع 16 متفرع من العيسوى 

سيدى بشر بحرى _ شقه بالدور الول

19 - احمد سليمان حمدي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1555 

ورقم قيد 99057    محل رئيسى  عن تحضير و بيع الماكولت و المشروبات البارده و الساخنه, بجهة محافظة 

السكندرية محل الكائن بالعقار رقم 7 شارع حاره الجامع _ الزريطه

20 - هدى السيد احمد محمود الزواوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1559 ورقم قيد 99058    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية رقم 4 شارع 14 

بالهيلتون _ شقة بالدور الثانى

21 - شريف محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1560 

ورقم قيد 99059    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 333 شارع مصطفى كامل _ غبر

22 - دنيا حسن السيد السعيد سويلم ) دنيا ويدنج بلنر Donia Wedding Planner ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1567 ورقم قيد 99060    محل رئيسى  عن تنظيم حفلت 

وافراح فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 11 طريق 

الجيش _ الشاطبى
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23 - ايمان علي محمد امين النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1587 

ورقم قيد 99062    محل رئيسى  عن تنمية مهارات ) فوق سن اربع سنوات وماعدا برامج العاقة الذهنية و 

البدنية وفيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية 

الشقة بالميزانين بعد الرضي بالعقار رقم 8 حسين شيرين _ لوران

24 - ريهام محمد رشاد محمود ابوالنجا طايل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1589 ورقم قيد 99063    محل رئيسى  عن تقديم خدمات لوجيستيه اونلين فيماعدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 215 شارع 

عبدالسلم عارف _ لوران _ شقه

25 - ساره محمد ابراهيم بحيري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1604 

ورقم قيد 99064    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات حيوانات اليفه, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع عادل 

محمود صبري _ رشدي _ المحل الكائن اسفل العقار

26 - هشام محمد محمود محمد هريدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1616 ورقم قيد 99065    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية رقم 72 شارع 

مصطفى كامل برج التحرير _ فلمنج _ مكتب بالدور الول علوي

27 - شادى محمد عبدالنبى هارون محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1638 ورقم قيد 99067    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة السكندرية الناصرية القديمة 

شارع مركز الشباب

28 - حسن السيد عبده المشاق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1641 

ورقم قيد 99068    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل رقم ) 13 ( امام 169 

ش طيبه _ سبورتنج

29 - كمال عبدالحميد كامل عبدالعزيز منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1648 ورقم قيد 99070    محل رئيسى  عن بيع حبوب ونخاله, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 2 

شارع 4 السيوف شماعه امام بنزينه صبرى _ محل

30 - عمرو احمد ماهر محمد طاهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1652 ورقم قيد 99071    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية 328 شارع عبدالسلم عارف _ السيوف بحرى _ شقة بالدور 

الرابع

31 - امتثال رجب محمد عثمان عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1694 ورقم قيد 99073    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية 

56 شارع ابن الخطاب _ عزبه حجازى _ البر القبلى _ مشغل

32 - سناء محمد محمود فيوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1695 

ورقم قيد 99074    محل رئيسى  عن بيع ملبس قطنيه ) فيماعدا الملبس العسكرية بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية 27 ش الدلتا من شارع القصر بجوار توكيل جوتن للدهانات 

ومحل الشريف للتجاره _ ثالث محل من مدخل العقار

33 - عزيزه ابراهيم السيد حسنين علوه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1698 ورقم قيد 99075    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

السكندرية مول مينا البراهيميه وحده 210 _ الدور الثانى
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34 - محمد جمال مصطفى احمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1718 ورقم قيد 99078    محل رئيسى  عن ورشة تركيب الوميتال ) فيما عدا التصنيع (, بجهة محافظة 

السكندرية 13 شارع ابن راجح _ محل

35 - رمزى وليم اسكاروس اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1726 ورقم قيد 99079    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية محل ببابين بجوار 

غرفه الكهرباء _ 46 تنظيم شارع مرتضى شدس _ عماره أ بالممر

36 - مايكل جابر عوض سمعان بشاي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1738 ورقم قيد 99080    محل رئيسى  عن بقالة جافة وبيع بيرة معبأة في كنزات, بجهة محافظة السكندرية 5 

شارع ملك حفني _ سيدي بشر بحري

37 - على عرفات ابراهيم مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1739 ورقم قيد 99081    محل رئيسى  عن محل بيع حلويات وسجائر جمله, بجهة محافظة السكندرية 31 

شارع ابو هريره _ ارض الرز محل

38 - محمد ياسر محمد عبدالحكيم عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1740 ورقم قيد 99082    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات كمبيوتر واجهزة كمبيوتر فيماعدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع صديق شيبوب برج امبر تور ) أ ( _ 

سيدى بشر بحرى _ الرضى _ شقة يسار

39 - هانى على محمد المهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1747 ورقم 

قيد 99083    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية 2 تنظيم شارع نور الهدى - رقم 15 تنظيم 

شارع شعراوى باشا _ محل رقم 2 الدور الرضى _ لوران

40 - محمد ابراهيم محمد ابوالقمصان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1761 ورقم قيد 99084    محل رئيسى  عن شحن بطاريات سيارات, بجهة محافظة السكندرية شارع 15 

المصحة بولكلى تنظيم _ محل ) 2 (

41 - احمد اسماعيل احمد الملح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1767 

ورقم قيد 99085    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات, بجهة محافظة السكندرية خلف معهد ابوقير للسياحه 

والفنادق _ طوسون ) عماره اللؤلؤه ( _ محل

42 - ياسمين خليل السيد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1781 ورقم قيد 99086    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص الزمه, بجهة محافظة السكندرية 30 مكرر شارع جميعى _ فلمنج _ الدور الول _ 

شقه يمين الصاعد

43 - مسعود سعداوى سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1796 ورقم قيد 99087    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 18.16 ش محمد وهبى 

اسماعيل و ش 516 جمال عبدالناصر _ عصافره بحرى _ محل رقم 2 يسار مدخل العقار _ برج بسمله

44 - نوال عيد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1797 ورقم 

قيد 99088    محل رئيسى  عن نت كافيه ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية 27 شارع بلهارس _ العصافرة بحري من طريق عبدالناصر _ 

محل
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45 - وليد محمد حسن ابراهيم هيكل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1798 ورقم قيد 99089    محل رئيسى  عن بيع ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة السكندرية محل الكائن 

بالعقار 22 شارع بن سعد 45 سيدى بشر

46 - رشاد محمد محمد عبده ابوالنضر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1837 ورقم قيد 99091    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 

19 (, بجهة محافظة السكندرية 22 ش بن العباس عماره فرجينيا الفراعنه _ شقه ) 92 (

47 - جورج عزيز جرجس ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1840 ورقم قيد 99092    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع المجاد _ 

سيدى بشر بحرى _ شقه بالدور الحادى عشر

48 - هانى عادل وليم اسكاروس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1843 

ورقم قيد 99093    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وسجاد, بجهة محافظة السكندرية 46 تنظيم ش مرتضى 

باشا _ شدس _ يسار المدخل عماره ) ب ( بالممر

49 - مؤسسه سعدا للتوريدات - سعدا رزق ا حسن عبد ربه لبزه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 1851 ورقم قيد 99094    محل رئيسى  عن توريد وتجارة قطع غيار معدات ثقيله 

فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية شارع النجيله بجوار مصنع زبادى روله _ 

المعموره البلد شقه بالدور الرضى

50 - محسن علي راشد محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1852 ورقم قيد 99095    محل رئيسى  عن تجارة الورق والكرتون مع جهات ملزمة, بجهة محافظة السكندرية 

3 شارع النبوي ناصية شارع العقصة _ باكوس _ محل

51 - محمد احمد عبدالغنى احمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1868 ورقم قيد 99096    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 و ماعدا 

المجموعه 19 (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش عثمان القاضى من زهران رشدى _ جليم شقه شمال سلم الدور 

الرابع علوى

52 - محمود السيد محمد رضوان عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1876 ورقم قيد 99097    محل رئيسى  عن محل اكسسوارات كمبيوتر فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص الزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع ابن مصلح _ ميامى امام كافيتريا السكريت _ الرضى _ 

محل ) 1 ( يمين الصاعد

53 - محمد عباس جابر سالم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1894 ورقم 

قيد 99098    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة السكندرية 6 شارع مصطفى الشاطر من شارع ملك 

حفنى فيكتوريا قبلى _ محل رقم 1 شمال المدخل

54 - رحاب محفوظ هريدى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1910 ورقم قيد 99100    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات الجلود بمختلف انواعها, بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 5 شارع احمد عبدالوهاب _ محل

55 - ايمان رجب ابراهيم فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1917 

ورقم قيد 99101    محل رئيسى  عن توريدات عموميه مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه فيماعدا توريدات 

الكمبيوتر ومستلزماته وفيماعدا توريدات العماله والملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 3 شارع 

طاهر سباهى
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56 - عماد الدين يس عبدالرحمن محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1919 ورقم قيد 99102    محل رئيسى  عن برمجه وتصميم مواقع على النترنت ومواد دعائيه ) فيما عدا 

المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية شقه 5 عماره 7 السكان الصناعى _ طوسون

57 - محمد محمود عابدين محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1934 

ورقم قيد 99103    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وذلك بعد استخراج التراخيص اللزمه من جهات تنظيم 

النقل الداخلى والدولى, بجهة محافظة السكندرية شارع فيل مصباح _ المنشيه البحريه _ الراس السوداء شقه 

بالدور الول

58 - عماد شوقى ملك بسطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1936 ورقم 

قيد 99104    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجملة, بجهة محافظة السكندرية 375 شارع جمال عبدالناصر 

_ العصافره بحري

59 - بكر لبيع المشروبات الساخنه والبارده - رزق بكر محمد احمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد 

فى 15-02-2023 برقم ايداع 1941 ورقم قيد 99105    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة 

محافظة السكندرية عزبه الشيخ الصغرى خورشيد القبليه بجوار مسجد التوحيد محل دور ارضى

60 - السيد عبدالباسط حافظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1956 ورقم قيد 99107    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرضى 

عقار 20 شارع السلم _ الجزيره الخضراء _ درباله

61 - صبرى خميس السيد محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1977 ورقم قيد 99109    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة السكندرية شارع السيد حسين المندره 

قبلى بجوار ورشه الخوه للزيوت وامام ورشه دار الحق للرخام _ محل

62 - سحر مكرم عبدالحميد حسن النعناعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1999 ورقم قيد 99110    محل رئيسى  عن بيع ملبس اون لين فيماعدا المن والحراسة والملبس 

العسكرية بعد الحصول على التراخيص الزمة, بجهة محافظة السكندرية 16 طريق 14 مايو عمارات اسيد _ 

الثالث عشر _ وحده رقم 7

63 - سلوى سعيد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2005 

ورقم قيد 99111    محل رئيسى  عن بيع موبيليا, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 2 طريق المعموره البلد 

قبلى طريق الطابيه خط رشيد بجوار الشرطه العسكريه _ محل

64 - احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2006 

ورقم قيد 99112    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة السكندرية شارع 8 متفرع من شارع 25 _ 

طوسون _ بجوار مطعم والي دمشق

65 - وائل صلح عباس حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2015 ورقم قيد 99113    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية ) فيما عدا الدوية (, بجهة محافظة السكندرية 

شارع الشعراوي بجوار صيدلية د/ عصام قرطمة الموظفين

66 - مصطفى جمعة محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2017 

ورقم قيد 99114    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية ) فيما عدا الدوية (, بجهة محافظة السكندرية شارع 

الشعراوي امام مستشفى علي الدين _ الموظفين _ محل
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67 - بسمه رجب عبداللطيف عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2040 ورقم قيد 99116    محل رئيسى  عن تجارة الخرده و المعادن و المخلفات, بجهة محافظة السكندرية ش 

20 من احمد ابوسليمان _ محل

68 - جيرمين عصام حبيب شلبى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2056 ورقم قيد 99118    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 13 شارع 4 ارض 

جابر حرب متفرع من ياقوت الحموى _ شقه _ الدور الرضى

69 - احمد كمال نعمان حبش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2080 ورقم 

قيد 99121    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات ) فوق سن اربعه سنوات وماعدا برامج التخاطب والعاقه 

الذهنيه و البدنيه وفيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة 

السكندرية ش الصحافه من ش سيدي كمال مندره بحرى _ شقه بالدور الول علوى

70 - محمد ابراهيم حسن محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2088 ورقم قيد 99122    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 17 شارع السماحي من شارع العقصة _ باكوس _ 

شقة بالدور الول

71 - محمد فرج محمد عبدا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 99123    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية 15 شارع نور السلم _ باكوس _ شقه بالدور الرضى

72 - شريف محمود فريد احمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2092 ورقم قيد 99124    محل رئيسى  عن ثلجه تجميد وتبريد وحفظ لحمه وخلفه وخضار وخلفه ومنتجات 

بحريه وخلفه ومواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية ابيس الثانيه خلف مخزن الغنيمى الطريق الدائرى

73 - مبارك للعنايه بالسيارات - محمد عزالدين مبارك ابوبكر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 2103 ورقم قيد 99125    محل رئيسى  عن بيع مواد العنايه بالسيارات, بجهة 

محافظة السكندرية محل رقم 1 برج البارون بجوار _ فتي سموحه بجوار جرين تاورز _ خلف جرين بلزا مول

74 - جرجس زكي سفير مقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2111 

ورقم قيد 99126    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه و منزليه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية شارع خالد بن الوليد من شارع 16 _ الفلكي _ 

الراس السوداء _ محل

75 - اميره رمضان مرسى على الشنراوى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2119 ورقم قيد 99127    محل رئيسى  عن مكتب تاهيل وتدريب على نظم اداره الجوده فيماعدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع 6 متفرع من شارع 

25 طوسون اعلى مسجد الرحمن _ الدور الثانى علوى _ مكتب

76 - فؤاد عبدالرحمن محمد اسماعيل ابوشادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2121 ورقم قيد 99128    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلى, بجهة محافظة السكندرية شارع نمره 9 

محسن الكبرى قبل شارع مسجد عبدالرحمن

77 - تميم كمال حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2125 

ورقم قيد 99129    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليات, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 2 شارع 

المام مالك من شارع صلح الدين كوبرى الناموس _ محل
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78 - رشاد سعيد رشاد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2126 

ورقم قيد 99130    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وموبيليا, بجهة محافظة السكندرية 38 شارع المواسير بجوار 

مساهمة البحيرة _ محل

79 - محمد مصطفى بيومى حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2148 

ورقم قيد 99131    محل رئيسى  عن مكتبه فيماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية 84 شارع 

مسجد الصدقاء _ تعاونيات سموحه _ محل رقم 2

80 - عبدالرحمن ابراهيم السيد رمضان فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2153 ورقم قيد 99132    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع مصطفى اسماعيل 

_ الزاريطه ) محل (

81 - زينب احمد حسين التونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2157 

ورقم قيد 99133    محل رئيسى  عن تسويق منظفات ) فيماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة السكندرية 

144 شارع جمال عبدالناصر _ سيدى بشر _ شقه بالدور الثانى علوى يمين الصاعد

82 - ساره عادل عبدالحميد الشناوى ) مركز ساره الشناوى لتنميه المهارات ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2161 ورقم قيد 99134    محل رئيسى  عن تنميه مهارات 

اطفال فوق سن الربع سنوات فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة السكندرية 2 شارع ابراهيم راجى بولكلى _ وحده رقم 2

83 - رمضان صبرى احمد علوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2192 

ورقم قيد 99135    محل رئيسى  عن عزل السطح, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى _ شارع 

قنال المحموديه بجوار مسجد الحمد ل _ الحضره الجديده

84 - احمد عبدالرحمن محمد مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2193 ورقم قيد 99136    محل رئيسى  عن دعايه واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 28 شارع السماكين مع شارع 

ابراهيم سيف _ السيوف

85 - ياسر محمود عبدالعال محمود بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2196 ورقم قيد 99137    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه مع الجهات الملزمه 

بالخصم والضافه ) فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع الندلس 

متفرع من شارع احمد ابو سعده جانوتى _ شقه

86 - اسلم مصطفى محمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2219 ورقم قيد 99138    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية ابراج السكندرية 2 برج 4 

شارع بدر من شارع اديب معقد _ السيوف  _ محل رقم 3

87 - محمد احمد محمد قاقا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2240 ورقم 

قيد 99139    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات وتشطيبات, بجهة محافظة السكندرية 43 شارع طريق الجيش 

_ شقة بالدور الول

88 - حسام نبيل عبدالرازق محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2267 ورقم قيد 99142    محل رئيسى  عن تجارة معادن, بجهة محافظة السكندرية 131 شارع بورسعيد _ 

البراهيمية
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89 - احمد محمد عبدالحميد احمد جويده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2289 ورقم قيد 99143    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبيه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 55 ش العيسوى ش 16 سيدي بشر _ محل

90 - بقالة نجم - عبدالحميد محمد محمد بسيوني نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-23 

برقم ايداع 2303 ورقم قيد 99144    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية العقار بشارع اديب 

معقد خلف المطافي السيوف شماعه امام مشويات كيمو _ محل

91 - خالد خالد خضر سليمان خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2310 ورقم قيد 99145    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات ) فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية 53 ش عبدالمنعم ماهر _ 

باكوس _ شقه بالدور الول علوى

92 - محمد قدرى عبدالجليل ابراهيم درغام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2369 ورقم قيد 99146    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع الذاعه 

باكوس _ محل

93 - سامح السيد محمد سليمان تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2378 ورقم قيد 99147    محل رئيسى  عن معرض ملبس اطفال, بجهة محافظة السكندرية 22 ش اللهون 

_ زيزينيا _ محل رقم ) 4 (

94 - هشام عبدالعزيز السيد سعد الشرنوبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2381 ورقم قيد 99148    محل رئيسى  عن بلى ستيشن ومشروبات بارده وساخنه فيما عدا خدمات 

النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع الفسطاط _ كليوباترا _ محل ) 

) 15

95 - شاديه فرج محمد محمد المزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2385 ورقم قيد 99149    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية شارع 10 سكينه القديمه _ 

محل

96 - يمنى علء مهدى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2393 ورقم 

قيد 99151    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر, بجهة محافظة 

السكندرية شارع مسجد العزيز البديع عزبه القلعه _ شقه

97 - حسن على عبدالمجيد الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2396 

ورقم قيد 99152    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية مساكن القلعه بلوك 3 مدخل 7 _ شقة

98 - احمد محمد محمد خليل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2404 

ورقم قيد 99153    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع الموحدين بجوار مدرسه عرامه امام فرن السيد القديم _ محل

99 - ايمن سيد محمود ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2411 

ورقم قيد 99154    محل رئيسى  عن بيع السجاد والمفروشات, بجهة محافظة السكندرية 17 ش سوريا رشدى 

_ محل
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100 - سليم لتوريد الماكولت والمشروبات - تقى ابراهيم محمد عبدالغفار سليم تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2416 ورقم قيد 99155    محل رئيسى  عن توريد الماكولت 

والمشروبات فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية بطل السلم بجوار سوبر 

ماركت الخياط شقة بالدور الثانى

101 - ادهم احمد فرج على لطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2439 

ورقم قيد 99156    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية عقار 157 شارع جمال 

عبدالناصر _ سيدى بشر

102 - نسرين ابراهيم سليمان علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2442 ورقم قيد 99157    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية محل رقم ) 1 ( عقار ) 6 ( شارع محمد احمد الدهم _ سان ستيفانو

103 - صباح سليمان عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2444 ورقم قيد 99158    محل رئيسى  عن بقاله جافه جمله, بجهة محافظة السكندرية 65 شارع 18 سكينه 

الجديده - محل

104 - علي محمد علي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2449 

ورقم قيد 99159    محل رئيسى  عن صالون حلقة رجالي, بجهة محافظة السكندرية 49 تعاونيات سموحة _ 

محل

105 - محمد ابوالفتوح ابراهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2459 ورقم قيد 99160    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة السكندرية 24 شارع 9 الرض الجديدة 

_ عزبة سكينة _ العوايد

106 - محمد محمود محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2483 ورقم قيد 99161    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ) كافيه (, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 22 

بالسوق التجارى الفرعى رقم 2 سموحه

107 - نعيمة محمد عبدالعال رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2502 ورقم قيد 99162    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال فوق اربع سنوات ) فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع عبدالمنعم الدليل _ ثروت 

_ الرضي _ شقة

108 - محى الدين مجدى الدين عثمان بكر عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2503 ورقم قيد 99163    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية 70 شارع ابن منقذ 

فيكتوريا _ مكتب الدور الول علوى

109 - يمنى عادل على على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2508 ورقم قيد 99164    محل رئيسى  عن بيع حلويات وكيكات وايس كريم ومشروبات, بجهة محافظة 

السكندرية 3 عمارات طابيه سيدى بشر ترام _ جوار فندق المحروسه محل رقم 15
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فروع الفراد

1 - البرنس عبدالمنعم محمد فرج  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1294 ورقم قيد   80520  محل فرعى  

عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية 

تم افتتاح الفرع الكائن في / 4 شارع الهوارية نجع السراحنة شرق مسجد السراحنة

2 - حسام ناجح عبد العال سليمان  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1542 ورقم قيد   99056  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة السكندرية 6شارع 528 العصافره بحرى شقه رقم 104 بالدور الول ملك 

ناصر حسين بكر

3 - حسام ناجح عبد العال سليمان  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1542 ورقم قيد   99056  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة سوهاج الصوامعه نجع الشريف - نجوع الصوامعه غرب - ملك / احمد 

ناجح عبدالعال سليمان

4 - محمد رمضان جمعه محمد حسين  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1609 ورقم قيد   98544  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / بيع ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن 

فى / 1 شارع الخطيب من شارع الزهور الحضره الجديدة

5 - مؤمن نبيه خليل البدراوى  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1603 ورقم قيد   98837  محل فرعى  عن 

مركز لدارة معامل التحاليل  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / عماره شركه النصر للسكان 

والتعمير _ السيوف _ الدور الول علوى

6 - احمد سعد احمد على ابوسعد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1689 ورقم قيد   88943  محل فرعى  

عن تخمير وتصنيع اللبان ومنتجاتها وتصنيع الجيلتى وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وثلجة مواد غذائية  بجهة 

محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن فى / ابيس القريه العاشره بجوار مول لمعى

7 - سهي فرج السيد خضر  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1679 ورقم قيد   99072  محل فرعى  عن 

توريدات مشغل  بجهة محافظة السكندرية 89 شارع فيليب جلد-فيكتوريا

8 - سهي فرج السيد خضر  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1679 ورقم قيد   99072  محل فرعى  عن 

توريدات مشغل  بجهة محافظة جنوب سيناء محل بالعقار رقم 142- السوق التجاري القديم

9 - منير متياس بشاره  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2094 ورقم قيد   15432  محل فرعى  عن 

توريدات وتوريدات خضر وفاكهه ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 19 شارع غزوة بدر من الشرقاوي _ محل

10 - ولء محمد كامل محمد الفخرانى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2083 ورقم قيد   93046  محل 

فرعى  عن تنمية مهارات بشرية ) دون سن اربع سنوات ودون برامج العاقه الذهنية والبدنية ماعدا النترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 8 شارع طوسون باشا _ 

جليم _ شقة رقم 101

11 - سالم عبد المنعم عطيه ندا  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2163 ورقم قيد   63716  محل فرعى  عن 

مشغل للزي العربي اليدوي  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 7 بالطابق الميزانين عقار توسكا 

بشارع توريل من شارع مصطفى كامل

12 - هانى محمود احمد ابراهيم قاسم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2151 ورقم قيد   96326  محل 

فرعى  عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وبيع اكسسوارات السيارات  

بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن فى / المحل رقم 7 بالدور الرضى بالبرج الرابع _ ابراج جرين تاورز 

_ شارع العشرين _ سموحه

13 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2211 ورقم قيد   54818  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى / بيع بقاله جافه ومنجات اللبان والمعبأه والغذيه فى عبوات مغلقه  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى /  93 شارع احمد شوقى _ ابراج المدينه الطبيه _ عمارة ) ج ( _ شقه بالدور
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14 - ابراهيم محمد محمد احمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2206 ورقم قيد   62086  محل فرعى  عن 

تم تعديل النشاط إلى / عموم التصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 3 

شارع محمود فهمى _ مول الصفوه

15 - على عبدالمعتمد احمد دسوقى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2214 ورقم قيد   74262  محل فرعى  

عن تجارة النخالة بالجملة مع القطاع العام فقط  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / شارع ) 5 ( 

متفرع من شارع ) 16 ( الصلح الفلكي امام سوبر ماركت ابوالفتوح _ محل

16 - جرجس زكي سفير مقار  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2295 ورقم قيد   99126  محل فرعى  عن 

بيع اجهزه كهربائيه و منزليه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بعد الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة 

محافظة السكندرية 8 ش الحدينى _ محل _ الجمرك

17 - اسحق فايز وليم سام  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2475 ورقم قيد   92513  محل فرعى  عن بيع 

ملبس مستعمله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 106 شارع عمر لطفي _ البراهيمية _ محل

18 - محمود السيد محمد محمد مدكور  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2505 ورقم قيد   97549  محل 

فرعى  عن بيع كشرى  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / وحده k 114 بمول جرين بلزا

19 - محمود السيد محمد محمد مدكور  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2501 ورقم قيد   97549  محل 

 k 113 فرعى  عن بيع الماكولت الجاهزة والتيك اواى  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / وحده

بمول جرين بلزا
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قيود الشركات

1 - ابراهيم عفيفى سيد و اولده شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1426 ورقم قيد  99041    مركز عام  عن تجارة الخضر والفاكهة بالجمله  بجهة محافظة السكندرية نصف 

المحل رقم 17 ) ب ( جمالون بسوق الجملة للخضر و الفاكهة _ النزهة

2 - احمد احمد محمد عبد الغنى وشريكه شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1470 ورقم قيد  99047    مركز عام  عن تجارة الخضر والفاكهة بالجملة  بجهة محافظة السكندرية نصف ) 

1/2 ( المحل رقم 19 حرف ) ب ( جمالون ) حجرة الطوابع ( بسوق الجملة للخضر والفواكهة بالنزهة

3 - محمد محمد محمد نمر وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1525 ورقم قيد  99052    مركز عام  عن التطوير العقاري والستثمار و التنميه العقاريه و المقاولت 

العموميه وادارة المشروعات والجراجات العموميه والمولت والنوادي والتسويق و التوريدات والدخول في 

المزايادات والمناقصات وابرام عقود المشاركات وعموم الستيراد والتصدير  بجهة محافظة السكندرية شقة 3 

بالدور الرضي بالعنوان 150 تعاونيات سموحه

4 - محمد خالد محمد يوسف وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1628 ورقم قيد  99066    مركز عام  عن عموم المقاولت العمال البحريه والتوكيلت البحريه والتوريدات 

فى مجال ارصفه الموانى واصلح ارصفه المواني والعزل المائي والحرارى وصيانه واصلح حمامات السباحه 

والقيام باعمال الهيدروميكانيكيه فيما توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة السكندرية 52 شارع 

توت عنخ امون شقه رقم 201 بعماره الزهراء

5 - شركة امير كمال حسن شاهين وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    1700 ورقم قيد  99077    مركز عام  عن تجارة العشاب والزيوت والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل وتعبئتها وخلطها وتصنيعها لدى الغير ويجوز اضافة اي غرض اخر لغراض الشركة 

باتفاق الشريكين  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 32 طبيعه 15 تنظيم برج اليمان بتقاطع شارع السباعى 

مع شارع الرمن _ محل رقم 3 _ ميامى

6 - عبدالرحمن محروص خضيرى احمد محمود وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    1897 ورقم قيد  99099    مركز عام  عن استصلح الرضى الزراعيه وكافة 

العمال الخاصة بالزراعه وادارة المزارع السمكيه  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 10 شارع عدنان مدنى 

سيدى بشر ترام

7 - ورثة تامر عبدالقادر علي محمد ابوعجلة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    1945 ورقم قيد  99106    مركز عام  عن بقالة جافة  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع 

الجمهورية _ نزلة ابوسعدة _ شارع رقم 6 _ جانوتي

8 - السيد عزمي خلف ا وشركاؤه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2020 ورقم قيد  99115    مركز عام  عن تجهيز المأكولت السريعة والمشويات  بجهة محافظة السكندرية 

محل ناصية شارع النبوي المهندس تقاطع شارع 30 الجديد _ كمبوند المنتزة أليجانس

9 - أسامة محمد علي أحمد وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2060 ورقم قيد  99119    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية 18 شارع زكي رجب _ 

سموحة
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10 - شركة عبدالغني أحمد عبده وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    2258 ورقم قيد  99140    مركز عام  عن توريدات عمومية وتجارة وتوريد السمدة 

والمخصبات الزراعية والعلف بكافة انواعها وتوريد ونقل أسمدة للمزارع عامة وبيع وشراء جميع أنواع 

المخلفات الصناعية للمصانع سواء كانت سائلة أو صلبة ماعدا المواد الخطرة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية شارع 16 مستشارين آخر عمارة في الشارع أمام 

كافيتريا الجعافرة _ الدور الحادي عشر شمال الصاعد _ طوسون

11 - يحيى الغرباوى وشركاءه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

2387 ورقم قيد  99150    مركز عام  عن تنمية مهارات اطفال فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع رأفت سليمان _ الوزارة _ الرضى _ 

شقة
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فروع الشركات

1 - جلمور _ ايمان على السيد فراج وشركاؤها   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1303 ورقم قيد   

94108   فرعى  عن اقامه وادارة وتشغيل مصنع ملبس جاهزة لصالح النفس او لصالح الغير   تصنيع كمامات 

الوجه النسيجيه والغير نسيجيه والكمامات الطبية بكافة انواعها سواء بدعامه او بغير دعامه وعموم التصدير بعد 

الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / الكيلو 25 

قبلي طريق السكندرية القاهرة الصحراوي _ مرغم _ امام شركة الشيخ للنقل المبرد

2 - محمد احمد طلعت محمد محمود وشريكه حازم محمد توفيق زوره ) تكنو اليكس ( .   قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1453 ورقم قيد   80724   فرعى  عن تعدل الى " اعمال المقاولت العمومية 

والهندسية والبنية التحتيه وشبكات ومحطات المياه والصرف والري وحفر البار . واعمال التربة و الساسات 

والخوازيق والستثمار العقارى و الستشارات الهندسية وعموم التصدير والستيراد )فى حدود المسموح به قانونا( 

والتجارة فى قطع غيار محطات المياه والري والصرف .  بجهة محافظة السكندرية 1 شارع 50 المتفرع من 

شارع مسجد على بن ابى طالب - سموحه .

3 - تكنو اليكس .   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1453 ورقم قيد   80724   فرعى  عن تعدل الى " 

اعمال المقاولت العمومية والهندسية والبنية التحتيه وشبكات ومحطات المياه والصرف والري وحفر البار . 

واعمال التربة و الساسات والخوازيق والستثمار العقارى و الستشارات الهندسية وعموم التصدير والستيراد )

فى حدود المسموح به قانونا( والتجارة فى قطع غيار محطات المياه والري والصرف .  بجهة محافظة السكندرية 

1 شارع 50 المتفرع من شارع مسجد على بن ابى طالب - سموحه .

4 - تكنو اليكس .   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1453 ورقم قيد   80724   فرعى  عن تعدل الى " 

اعمال المقاولت العمومية والهندسية والبنية التحتيه وشبكات ومحطات المياه والصرف والري وحفر البار . 

واعمال التربة و الساسات والخوازيق والستثمار العقارى و الستشارات الهندسية وعموم التصدير والستيراد )

فى حدود المسموح به قانونا( والتجارة فى قطع غيار محطات المياه والري والصرف .  بجهة محافظة البحيرة 

قرية عبدالعظيم ابو العطا غرب النوبارية بملك/الشركاء

5 - محمد احمد طلعت محمد محمود وشريكه حازم محمد توفيق زوره ) تكنو اليكس ( .   قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1453 ورقم قيد   80724   فرعى  عن تعدل الى " اعمال المقاولت العمومية 

والهندسية والبنية التحتيه وشبكات ومحطات المياه والصرف والري وحفر البار . واعمال التربة و الساسات 

والخوازيق والستثمار العقارى و الستشارات الهندسية وعموم التصدير والستيراد )فى حدود المسموح به قانونا( 

والتجارة فى قطع غيار محطات المياه والري والصرف .  بجهة محافظة البحيرة قرية عبدالعظيم ابو العطا غرب 

النوبارية بملك/الشركاء

6 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1627 ورقم قيد   

88695   فرعى  عن تعديل غرض الشركه/ تحصيل الديون الفواتير والستعلم الميداني لصالح البنوك 

والشركات بالسناد او الوكاله  بجهة محافظة السكندرية 375 طريق الحريه مصطفى كامل _ شقه رقم 6 الدور 

الثانى

7 - شريف فوزى واحمد زهران   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2102 ورقم قيد   74058   فرعى  

عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والتوكيلت التجارية وعموم الستيراد  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / قرية ابيس الثانية الحسينية _ بجوار فيل دكتور خلف

8 - شريف فوزى واحمد زهران   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2105 ورقم قيد   74058   فرعى  

عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والتوكيلت التجارية وعموم الستيراد  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / قرية ابيس الثانية _ خلف مخزن بيت الجملة

9 - شريف فوزى واحمد زهران   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2114 ورقم قيد   74058   فرعى  

عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والتوكيلت التجارية وعموم الستيراد  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / الطريق الدائري عزبة ابوزيد _ بجوار مسجد محمود اليتيم
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10 - عادل خيري نصيف سور وشريكه   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2434 ورقم قيد   66448   

فرعى  عن تم اضافة نشاط / عموم النقل البرى ونقل المواد البتروليه لحساب الشركة ولحساب الغير وذلك بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى  بجهة محافظة السكندرية المبنى 

الداري بمنطقة مرغم ناصية سيدى على بحوض خارج الزمام لرقم 4 القطعه 10 ك 21 طريق القاهرة اسكندريه 

الصحراوي

11 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

2477 ورقم قيد   76863   فرعى  عن تجارة وتصنيع الحلوى بانواعها والفطائر والماكولت المحفوظة 

والشيكولته وكافة مايصنع من العجين وعموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية 

ماعدا توريدات الكمبيوتر  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 67 شارع اسكندر ابراهيم _ 

ميامى امام بوابة الكاديميه العربيه
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 محو - شطب

1 - احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26785 قيد فى 30-09-1999 برقم ايداع  5400 وفى تاريخ  

01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم18181 بسبب ترك التجارة نهائيا

2 - نعمه احمد عبدالمجيد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   44318 قيد فى 28-09-2004 برقم ايداع  5504 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18180 بتاريخ 1 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

3 - سامح محمود السيد احمد السماك  تاجر فرد سبق قيده برقم   52076 قيد فى 24-09-2006 برقم ايداع  

6668 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18182 بتاريخ 1 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا

4 - سنترال دردشة محمود احمد محمد ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   60346 قيد فى 29-04-2008 برقم 

ايداع  3689 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18179 بتاريخ 1 / 2 

/ 2023 لترك التجاره نهائيا

5 - محمد دسوقى عزيز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65241 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  

1000006 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

6 - حسين احمد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3475 قيد فى 15-05-1991 برقم ايداع  726 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18183 بتاريخ 2 / 2 / 2023 تم ترك 

التجاره نهائيا

7 - سهير محمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   69148 قيد فى 04-02-2010 برقم ايداع  1109 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18184 بتاريخ 2 / 2 / 2023 تم 

ترك التجاره نهائيا

8 - احمد احمد محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75712 قيد فى 15-01-2012 برقم ايداع  401 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18185 بتاريخ 2 / 2 / 2023لترك 

التجاره نهائيا

9 - رشاد محمد عبده ابوالنضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31372 قيد فى 28-11-2000 برقم ايداع  6379 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18186 بتاريخ 5 / 2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

10 - رشاد محمد عبده ابو النضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31372 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع  

10403 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

11 - ابراهيم عفيفي سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   46800 قيد فى 18-06-2005 برقم ايداع  3738 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18187 بتاريخ 5 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

12 - عبدا ناشد مشرقى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   64395 قيد فى 28-01-2009 برقم ايداع  

858 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18189 بتاريخ 5 / 2 / 2023

تم ترك التجارة نهائيا

13 - شاديه فهمى على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   68332 قيد فى 07-12-2009 برقم ايداع  10230 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18188 بتاريخ 5 / 2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

14 - جمعه احمد اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   82972 قيد فى 17-02-2015 برقم ايداع  

1294 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18192 بتاريخ 5 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا
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15 - محمد احمد عمار نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   26763 قيد فى 28-09-1999 برقم ايداع  5354 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18196 بتاريخ 6 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

16 - تامر ممدوح راشد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80226 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع  7060 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18197 بتاريخ 6 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

17 - رامى محمد حسن احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   85801 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع  

5154 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18194 بتاريخ 5 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا

18 - محمد علي حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91855 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  2209 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

19 - عفاف محمد محمود حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10020 قيد فى 13-11-1994 برقم ايداع  3554 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18199 بتاريخ 7 / 2 / 2023 لوفاه 

التاجر

20 - باسم حسن عطيه عزب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79103 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  

2481 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18198 بتاريخ 7 / 2 / 

2023 لترك التجاره نهائيا

21 - وائل جمال عبد المجيد سافوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   83629 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع  

4146 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18200 بتاريخ 8 / 2 / 

2023 لترك التجاره نهائيا

22 - مجدى محمد عبدالرازق رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5160 قيد فى 03-05-1992 برقم ايداع  

688 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18202 بتاريخ 9 / 2 / 2023 

لوفاه التاجر

23 - تامر طه محمود جمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26318 قيد فى 23-08-1999 برقم ايداع  4605 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18203 بتاريخ 9 / 2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

24 - سماح مصطفى محمود سعد مطحنه  تاجر فرد سبق قيده برقم   55492 قيد فى 22-05-2007 برقم ايداع  

4054 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18204 بتاريخ 9 / 2 / 

2023 لترك التجاره نهائيا

25 - رضا نبيل محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66213 قيد فى 08-06-2009 برقم ايداع  5171 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18207 بتاريخ 9 / 2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

26 - محمد رمضان السيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76427 قيد فى 05-04-2012 برقم ايداع  2750 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18208 بتاريخ 9 / 2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

27 - احمد عصام خليل صالح عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   94091 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  

3553 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18206 بتاريخ 9 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا

28 - ياسر احمد طه احمد الخضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51811 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع  

6268 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

Page 19 of 83 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

29 - هشام محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24497 قيد فى 01-04-1999 برقم ايداع  1637 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18212 بتاريخ 13 / 2 / 2023 

لوجود سجل تجاري اخر فردى برقم 99065

30 - عمرو جمال الدين عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28255 قيد فى 12-02-2000 برقم ايداع  707 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18209 بتاريخ 13 / 2 / 2023 

لترك التجاره نهائيا

31 - امنيه جميل صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84843 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع  131 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18210 بتاريخ 12 / 2 / 2023 تم ترك 

التجارة نهائيا

32 - طارق احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   4582 قيد فى 26-12-1991 برقم ايداع  2080 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18220بسبب ترك التجارة

33 - محمود عبدالعزيز عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20749 قيد فى 09-05-1998 برقم ايداع  1972 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18217 بتاريخ 14 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

34 - طارق احمد عبدالعزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32480 قيد فى 17-07-2012 برقم ايداع  5254 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

35 - طارق احمد عبدالعزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32480 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع  506 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

36 - مجدى مريد هابيل بسكالس  تاجر فرد سبق قيده برقم   53057 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع  8661 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18214 بتاريخ 14 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

37 - مي محمد مصطفي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   53737 قيد فى 04-02-2007 برقم ايداع  791 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18218 بتاريخ 14 / 2 / 2023 

لترك التجارة نهائيا

38 - عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   58000 قيد فى 19-11-2007 برقم 

ايداع  9357 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18216 بتاريخ 14 / 

2 / 2023 تم ترك التجارة نهائيا

39 - مصطفي محمود عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64062 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

3271 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 0 بتاريخ 14 / 2 / 2023 تم 

الغاء الفرع

40 - مصطفى محمود عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64062 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

6350 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 0 بتاريخ 14 / 2 / 203 تم 

الغاء رئيسي اخر

41 - مصطفى محمود عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64062 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع  

79 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18215 بتاريخ 14 / 2 / 2023 

تم ترك التجارة نهائيا

42 - علء الدين على محمد عبد الوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   14632 قيد فى 15-10-1996 برقم ايداع  

3452 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18226 بتاريخ 15 / 2 / 

2023 لوفاة التاجر

43 - اشرف احمد محمود الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27360 قيد فى 17-11-1999 برقم ايداع  6414 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم ترك التجارة نهائيا
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44 - شاهنده محسن سرور سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   51531 قيد فى 15-08-2006 برقم ايداع  5589 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18222 بتاريخ 15 / 2 / 2023 

لترك التجاره نهائيا

45 - محمد احمد نبيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52839 قيد فى 27-11-2006 برقم ايداع  8210 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18223 بتاريخ 15 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

46 - محمد سعد عبدالعزيز ابوسعده  تاجر فرد سبق قيده برقم   68761 قيد فى 10-01-2010 برقم ايداع  183 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18225 بتاريخ 15 / 2 / 2023 

لترك التجاره نهائيا

47 - ساره احمد حسن عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   91160 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  8618 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18221 بتاريخ 15 / 2 / 2023 تم 

ترك التجاره نهائيا

48 - تامر عبدالقادر على محمد ابوعجله  تاجر فرد سبق قيده برقم   92324 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

2595 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18228 بتاريخ 15 / 2 / 

2023 لوفاه التاجر

49 - بكر لبيع الجاتوه والمشروبات الساخنه والبارده _ احمد رزق بكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97142 

قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  70 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

رقم 18227 بتاريخ 15 / 2 / 2023 تم ترك التجارة نهائيا

50 - احمد حسن احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79508 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع  4135 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18232 بتاريخ 16 / 2 / 2023 

لترك التجارة نهائيا

51 - محمد على محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   82462 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع  8199 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18231 بتاريخ 16 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

52 - محمد سعد عبدالحى سعد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94057 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع  

3340 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18230 بتاريخ 16 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا

53 - السيد محمد السيد الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم   25843 قيد فى 17-07-1999 برقم ايداع  3864 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18238 بتاريخ 19 / 2 / 2023 

لترك التجارة نهائيا

54 - حسن احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30971 قيد فى 18-10-2000 برقم ايداع  5639 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18239 بتاريخ 19 / 2 / 2023 تم ترك 

التجارة لوفاة التاجر

55 - كام وان فوتو ان فيديو/كمال على عمر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   48975 قيد فى 2006-01-29 

برقم ايداع  427 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18233 بتاريخ 19 

/ 2 / 2023 تم ترك التجارة نهائيا

56 - سامح يوسف محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78754 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع  

1017 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18235 بتاريخ 19 / 2 / 

2023 تم ترك التجاره نهائيا

57 - محمود حسن عبدالرؤوف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   87747 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع  

3595 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18234 بتاريخ 19 / 2 / 

2023 تم ترك التجاره نهائيا
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58 - احمد محمود احمد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   96016 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  

4736 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18236 بتاريخ 19 / 2 / 

2023 تم ترك التجاره نهائيا

59 - هيثم هانئ احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   98092 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع  6891 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18237 بتاريخ 19 / 2 / 2023 تم ترك 

التجارة نهائيا

60 - محمد احمد كامل المسيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   60488 قيد فى 08-05-2008 برقم ايداع  3990 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 18242 بتاريخ 20 / 2 / 2023 تم ترك 

التجارة نهائيا

61 - سناء سعيد حيدر خليل ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80768 قيد فى 13-02-2014 برقم ايداع  

951 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18240 بتاريخ 20 / 2 / 

2023 لترك التجاره نهائيا

62 - مني فكري عبد النبي عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   81734 قيد فى 17-07-2014 برقم ايداع  4898 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18241 بتاريخ 20 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

63 - محمود عبدا  حسن السجينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18717 قيد فى 30-10-1997 برقم ايداع  

5723 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18245 بتاريخ 21 / 2 / 

2023 تم محو السجل لوجود سجل تجارى اخر

64 - نيفين رومانى شكرى سيداروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   93967 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  

2846 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18246 بتاريخ 21 / 2 / 

2023 لترك التجارة نهائيا

65 - محمد نصر الدين عبدالحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   96757 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

9388 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18244 بتاريخ 21 / 2 / 

2023 لترك التجارة نهائيا

66 - نبيل عبد الرازق محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2061 قيد فى 14-08-1990 برقم ايداع  1381 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18249 بتاريخ 22 / 2 / 2023 

لوفاه التاجر

67 - القراشيلى للستيراد والتصدير احمد سعيد اسماعيل محمود القراشيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28287 

قيد فى 15-02-2000 برقم ايداع  773 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل لترك التجاره 

نهائيا

68 - وجدى جرجس معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   30559 قيد فى 12-09-2000 برقم ايداع  4914 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18256 بتاريخ 22 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

69 - رياض يوسف السيد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   52503 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع  

7528 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18252 بتاريخ 22 / 2 / 

2023 لوجود سجل فردي آخر

70 - رياض يوسف السيد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   52503 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع  

7529 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم إلغاء الرئيسي الخر

71 - كريم محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62965 قيد فى 09-10-2008 برقم ايداع  9117 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18248 بتاريخ 22 / 2 / 2023 

لترك التجاره نهائيا
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72 - شبل عطيه على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77152 قيد فى 10-07-2012 برقم ايداع  5097 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18251 بتاريخ 22 / 2 / 2023لترك 

التجاره نهائيا

73 - فريد يوسف نوار جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   95721 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  2929 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18253 بتاريخ 22 / 2 / 2023 

لترك التجاره نهائيا

74 - صابر للستيراد والتصدير - محمد صابر عبد الحارس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98807 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع  12592 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

18255 بتاريخ 22 / 2 / 2023لترك التجاره نهائيا

75 - سعيد السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7937 قيد فى 25-10-1997 برقم ايداع  5619 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

76 - سعيد السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7937 قيد فى 03-11-1993 برقم ايداع  1970 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18258 بتاريخ 23 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

77 - مصطفى عباس ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61499 قيد فى 03-07-2008 برقم ايداع  6066 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18257 بتاريخ 23 / 2 / 2023 

لوفاة التاجر

78 - احمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9906 قيد فى 27-10-1994 برقم ايداع  3332 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18262 بتاريخ 26 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

79 - خالد عبد النبى بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44412 قيد فى 09-10-2004 برقم ايداع  5711 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18264 بتاريخ 26 / 2 / 2023 

لترك التجارة نهائيا

80 - أمير مختار عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   51984 قيد فى 17-09-2006 برقم ايداع  6494 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18261 بتاريخ 26 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

81 - عائشه محمد الشناوي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   61277 قيد فى 22-06-2008 برقم ايداع  5659 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18265 بتاريخ 26 / 2 / 2023 تم 

ترك التجارة نهائيا

82 - اسلم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66616 قيد فى 02-07-2009 برقم ايداع  5043 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18267 بتاريخ 27 / 2 / 2023 تم ترك 

التجاره نهائيا

83 - اسلم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66616 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع  1000003 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

84 - داليا فوزى سليم جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82684 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع  9147 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18266 بتاريخ 27 /  2 / 2023 لترك 

التجاره نهائيا

85 - ايمن عبد المحسن شيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   54840 قيد فى 10-04-2007 برقم ايداع  2741 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18269 بتاريخ 28 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

Page 23 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

86 - صفاء شوقى حكمى فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   63951 قيد فى 28-12-2008 برقم ايداع  

11169 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 18268 بتاريخ 28 / 2 / 

2023 تم ترك التجارة نهائيا

87 - ايمان توفيق عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   95858 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  

3719 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18270 بتاريخ 28 / 2 / 

2023 لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - هدى ابراهيم عاشور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   61793 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع   6661 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - تعدل السم التجارى الى  محمد دسوقى عزيز الدين - العزيز للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   65241 

قيد فى 30-03-2009 برقم ايداع   2881 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - البرنس عبدالمنعم محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   80520 قيد فى 26-12-2013 برقم ايداع   9259 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  521,000.000

4 - منى سعيد محمود ابراهيم السخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   97851 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

4978 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - محمد عبدالله عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   55114 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع   3266 فى 

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

6 - محمد بكر نجيب محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   81591 قيد فى 23-06-2014 برقم ايداع   

4349 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - محمد فريج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   65626 قيد فى 29-04-2009 برقم ايداع   3795 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - فتحي عوض علي تاجر فرد سبق قيده برقم   39108 قيد فى 30-03-2003 برقم ايداع   1565 فى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - محروس مبروك شعبان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   68507 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع   

10674 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - عاصم عبدالرحيم محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   91541 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع   

11052 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - محمد على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   91855 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع   38 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - وائل زايد منصور راغب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83679 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع   

4369 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - نورهان ياقوت محمد سيد احمد هانى تاجر فرد سبق قيده برقم   94216 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع   

4170 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - تم تصحيح السم التجاري الى / صفاء محمد عبده عبدالهادي ) طبقا لبطاقة الرقم القومي ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   23357 قيد فى 17-12-1998 برقم ايداع   6299 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - محمد صبحى فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   75973 قيد فى 13-02-2012 برقم ايداع   1224 فى 

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

16 - يعدل السم التجاري ليصبح / احمد موتورز - احمد مصطفى كامل احمد كامل عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده 

برقم   98684 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   11581 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - محمود عبدالرحمن محمود قمر تاجر فرد سبق قيده برقم   26716 قيد فى 25-09-1999 برقم ايداع   

5276 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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NAGGAR   18 - تعديل السم التجاري / النجار للتجاره و الستشارات _ مي عمرو عبدالقادر النجار

TRADING & CONSULTANCY ) منشاه فرديه ( تاجر فرد سبق قيده برقم   82377 قيد فى 

16-11-2014 برقم ايداع   7790 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000

19 - اكرامي محمد محمد محمد عبدالحميد الخرادلي تاجر فرد سبق قيده برقم   98364 قيد فى 2022-09-26 

برقم ايداع   9127 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - نجوى عبد ربه محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   27386 قيد فى 20-11-1999 برقم ايداع   6467 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - انطوان ناجى موسى نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم   84870 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع   207 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - تم تعديل السم التجاري ليصبح / ابوالخير للتصوير والطباعة - احمد محمد صبري فرج ابوالخير تاجر فرد 

سبق قيده برقم   85894 قيد فى 09-06-2016 برقم ايداع   5562 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - محمد محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   98107 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   7011 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد على عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32360 قيد فى 24-03-2001 برقم ايداع   1489 فى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر تاجر فرد سبق قيده برقم   54818 قيد فى 09-08-2007 برقم ايداع   

6562 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - احمد حمدى محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   98975 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع   

684 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - عماد عبد الحليم محمد محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   87301 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع   

1118 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - عبد ا احمد شوقى محمد مرسال تاجر فرد سبق قيده برقم   87528 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   

2385 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - مؤمن علء يوسف عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   96136 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   

5630 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

30 - سالم عبد المنعم عطيه ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   63716 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع   10682 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  27,000.000

31 - اعتماد محمود مطري عتمان شوشان تاجر فرد سبق قيده برقم   96995 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

10861 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - جاد معوض جاد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   35424 قيد فى 06-02-2002 برقم ايداع   635 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

33 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر تاجر فرد سبق قيده برقم   54818 قيد فى 09-08-2007 برقم ايداع   

6562 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

34 - ابراهيم عبد الحميد محمد الرحماني تاجر فرد سبق قيده برقم   56650 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع   

6301 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - ابراهيم محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62086 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع   7285 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

36 - على عبدالمعتمد احمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   74262 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع   

4070 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000
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37 - محمد النبوى محمد على ابوجبل تاجر فرد سبق قيده برقم   99048 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   

1483 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - تعدل السم التجارى الى  محمد حافظ سعيد جمعه البكتوشي تاجر فرد سبق قيده برقم   83003 قيد فى 

23-02-2015 برقم ايداع   1429 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

39 - احمد سعيد محمد منير فارس تاجر فرد سبق قيده برقم   86949 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع   

10804 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - عمر خالد جابر يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم   86969 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع   

10917 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

41 - محمد جمعه محمد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   95525 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع   1797 

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

42 - محمود السيد جابر سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   96467 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع   7769 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - تم تعديل السم التجارى ليصبح / مايكل ميلد سعد فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم   14529 قيد فى 

09-10-1996 برقم ايداع   3308 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

44 - ابراهيم سمير ابراهيم ابراهيم جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم   62534 قيد فى 09-09-2008 برقم ايداع   

8213 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - محمود السيد محمد محمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم   97549 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   

2688 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - صلح الدين احمد محمد حسن مازن تاجر فرد سبق قيده برقم    58848 قيد فى 20-01-2008 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل مركز النشاط ليصبح / 

9 شارع ابوعبيد البكري _ غرفة بالدور الرضي _ الرمل الميري

2 - تعدل السم التجارى الى  محمد دسوقى عزيز الدين - العزيز للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    65241 

قيد فى 30-03-2009 برقم ايداع    2881 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الرئيسي الخر الكائن فى /  147 ش جمال عبدالناصر تقاطع الصاغ محمد عبدالسلم سيدي بشر 

بحرى

3 - البرنس عبدالمنعم محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    80520 قيد فى 26-12-2013 برقم ايداع    

9259 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 4 

شارع الهوارية نجع السراحنة شرق مسجد السراحنة //// ونشاطه / توريدات عمومية //// وراس ماله / 21000 ) 

واحد وعشرون الف جنيه (

4 - محمد عبدالله عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    55114 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع    3266 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 10 شارع 6 

متفرع من شارع 20 ابوسليمان

5 - خطاب للدويه - خالد خطاب محمد كتانه تاجر فرد سبق قيده برقم    61850 قيد فى 27-07-2008 برقم 

ايداع    6780 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم محو الرئيسى الخر 

الكائن فى / طريق عرفان _ مركز الرحمانيه _ ملك / ثروت عبدالهادى محمد الربيعى

6 - وليد محمد مصطفى صبره تاجر فرد سبق قيده برقم    64473 قيد فى 04-02-2009 برقم ايداع    1043 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 28 شارع محمد 

بن طاهر _ ميامى _ الدور الول علوى

7 - داليا عياد حنا داود تاجر فرد سبق قيده برقم    83435 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع    3182 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل رقم )3( بالدور 

الرضى بالعقار رقم 30 شارع تعاونيات سموحه _ سموحه

8 - احمد حسين احمد كامل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    51947 قيد فى 13-09-2006 برقم ايداع    

6423 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 49 ش 

محمد فريد _ ونجت

9 - ساميه على اسعد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    85765 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    4998 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ميدان الساعة 

عمارة النور بالدور الثاني على شارع مصطفى كامل

10 - محروس مبروك شعبان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    68507 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع    

10674 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / عقار رقم 

133 ش مستشفى الحسن المتفرع من ش النبوى المهندس امام مدرسه فهمي جبر _ المندره قبلي

11 - محمد على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    91855 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    38 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / مرغم خلف مخازن 

حسن علم شارع مسجد الرحمن

12 - محمد على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    91855 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    38 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

13 - احمد محسن بكرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28756 قيد فى 27-03-2000 برقم ايداع    1609 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 36 شارع كفر 

عبده رشدى _ الدور الرضى _ مكتب
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14 - محمد حسيب ابراهيم حسيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    82611 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع    

8850 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى / 

الرابعه الناصريه ابيس مدخل ) 1 ( خلف كوين هوم امام شهد الملكه

15 - اسعد سليمان منصور يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم    55579 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع    

4232 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 4 شارع بدوى

16 - وائل زهران صموئيل الياس تاجر فرد سبق قيده برقم    87361 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

1416 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / شارع 58 

وحاليا شكرى القوتلى على خليج ابو قير

17 - محمد رمضان جمعه محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    98544 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    

10602 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن فى / 1 

شارع الخطيب من شارع الزهور الحضره الجديدة //// ونشاطه / بيع الملبس الجاهزة فيماعدا الملبس العسكرية 

وراس ماله 50000 خمسون الف جنيها فقط لغير

18 - مؤمن نبيه خليل البدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    98837 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع    

12762 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

عماره شركه النصر للسكان والتعمير _ السيوف _ الدور الول علوى

19 - امانى احمد محمد على الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم    73291 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / عقار رقم 

29 شارع جانبى متفرع من شارع مسجد التائبين خلف المن المركزى _ سيدى بشر قبلى يسار المدخل

20 - احمد سعد احمد على ابوسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    88943 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    

9080 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

ابيس القريه العاشره بجوار مول لمعى

21 - اسلم معز رمضان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    94751 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    6743 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 55 تعاونيات 

سموحه عماره جاردن سيتى

22 - سناء محمد عطا ا عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    94899 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع    7415 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 51 شارع عزيز 

انطوان ناصيه عبدالفتاح الشعشاعى _ السيوف

23 - تم تصحيح السم التجاري الى / صفاء محمد عبده عبدالهادي ) طبقا لبطاقة الرقم القومي ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    23357 قيد فى 17-12-1998 برقم ايداع    6299 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 3 شارع بن عقيل _ فيكتوريا

24 - ياسر احمد طه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51811 قيد فى 04-09-2006 برقم ايداع    6116 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى رقم 9 بالميزانين 

ابراج القطن ميدان فيكتور عمانويل مسجد حاتم

25 - نرمين محمود على السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم    92888 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    

6100 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / الدور 

الرضى شارع بطل السلم _ الرابعه الناصريه الجديد

26 - نرمين محمود على السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم    92888 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    

6100 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم إلغاء الرئيسي الخر الكائن 

في / شارع بطل السلم الرابعه الناصرية الجديدة

27 - يعدل السم التجاري ليصبح / احمد موتورز - احمد مصطفى كامل احمد كامل عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده 

برقم    98684 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    11581 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان إلى / 314 طريق الحرية محل رقم 2
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28 - توفيق الشحات توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    35218 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    225 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / عزبة محسن الكبيره 

نمره ) 9 ( بجوار قهوه كامل حميده

29 - فريد احمد صادق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    76573 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع    3208 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية توضيح العنوان الى / شارع العبد 

المعموره البلد بحرى بجوار سوبر ماركت شوقى الدور الول

30 - رحاب عبد السلم سيد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    95589 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى/ ش جامع 

عيسى عمران من ش الندلس ) فرعون ( الدور الرضى

31 - طارق احمد عبدالعزيز سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32480 قيد فى 04-04-2001 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى/العنوان  

شارع يوسف السباعى خلف مجموعه كبائن اللوتس منطقه المعموره المنتزه

32 - طارق احمد عبدالعزيز سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32480 قيد فى 04-04-2001 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى /الوحدة 

رقم 9 بمشروع سيتي سكوير بمنطقة مصطفى كامل طريق الكورنيش بالتقاطع مع طريق المشير احمد اسماعيل -

33 - مصطفى محمود عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    64062 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع    

79 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في / 88 

طريق الحرية شارع فؤاد سابقا

34 - الحسن السيد رمضان فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    69754 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع    

2608 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان ليصبح / 

662 اسحاق ليفى سابقا _ المندره قبلى _ بالدور الرضى يمين السلم الصاعد

35 - محمد محمود محمود الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم    91615 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

11436 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 3 

اسكان المهندسين _ شقة رقم ) 1 ( شارع النصر //// ونشاطه / استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية

36 - تم تعديل السم التجارى الى / مصطفى ابراهيم فرج نصر ) مصطفى للمقاولت العامه وانشاء ورصف 

الطرق ( تاجر فرد سبق قيده برقم    95767 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    3201 وفى تاريخ  

14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح / 31 شارع بوالينو _ 

شقة بالدور الول علوي

37 - اشرف ادوارد لطفى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    91655 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

11624 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /  12 

تنظيم شارع 534 خلف شارع 40 _ سيدى بشر بحرى

38 - ياسر عبد ا محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    63444 قيد فى 17-11-2008 برقم ايداع    

10141 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / 

وكاله الليمون _ برج مكه _ شقه الدور الثامن

39 - تعدل السم التجارى إلى  مؤسسه اليوسف للمقاولت وتجارة السيارات والدوات الكهربائية والملبس 

الجاهزة - احمد جابر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    14357 قيد فى 28-09-1996 برقم ايداع    3067 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل ) 35 ( 

اسفل كوبري المطار _ امام شارع ) 5 ( عزبة عبدالمنعم

40 - عنتر سليمان عبد الحليم بكري تاجر فرد سبق قيده برقم    47780 قيد فى 19-03-2005 برقم ايداع    

5754 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / 2 

شارع الكازينو عمارة الصفا الدور الثانى _ بجوار وزارة الخارجيه _ مكتب رقم ) 7 ( _ سان ستيفانو
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41 - سامح يوسف محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    78754 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن فى / 89 

شارع طاهر غنيم ارض الشركة

42 - عبد ا احمد شوقى محمد مرسال تاجر فرد سبق قيده برقم    87528 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    

2385 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 23 شارع 

محمد باشا محسن جناكليس _ الدور الرضى

43 - منير متياس بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    15432 قيد فى 14-12-1996 برقم ايداع    4633 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 19 شارع 

غزوة بدر من الشرقاوي _ محل

44 - ولء محمد كامل محمد الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم    93046 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

7004 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 8 

شارع طوسون باشا _ جليم _ شقة رقم 101

45 - سالم عبد المنعم عطيه ندا تاجر فرد سبق قيده برقم    63716 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع    

10682 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

7 بالطابق الميزانين عقار توسكا بشارع توريل من شارع مصطفى كامل ////ونشاطه / مشغل للزى العربى اليدوى 

/ ورأس ماله 2000 الفان جنيها / وسمته التجاريه / مشغل وطنى للزى العربى اليدوى

46 - هانى محمود احمد ابراهيم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    96326 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

6816 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

المحل رقم 7 بالدور الرضى بالبرج الرابع _ ابراج جرين تاورز _ شارع العشرين _ سموحه

47 - محمد السيد عبدالمجيد جادو بشر تاجر فرد سبق قيده برقم    54818 قيد فى 09-08-2007 برقم ايداع    

6562 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى /  

93 شارع احمد شوقى _ ابراج المدينه الطبيه _ عمارة ) ج ( _ شقه بالدور الثامن //// ونشاطه / مقر ادارى

48 - ابراهيم محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62086 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع    7285 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 3 شارع 

محمود فهمى _ مول الصفوه //// ونشاطه / ملبس رجالى فيماعدا الملبس العسكريه

49 - على عبدالمعتمد احمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    74262 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع    

4070 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

شارع ) 5 ( متفرع من شارع ) 16 ( الصلح الفلكي امام سوبر ماركت ابوالفتوح _ محل //// ونشاطه / تجارة 

النخالة بالجملة مع القطاع العام فقط //// وراس ماله / 10000 ) عشرة آلف جنيها (

50 - محمد عزت ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72189 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع    8691 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / حي السفارات 

شارع مكة عمارة رقم ) 4 ( بلوك ) 13 ( شقة ) 11 ( _ الحي السابع

51 - تعدل السم التجارى الى  محمد حافظ سعيد جمعه البكتوشي تاجر فرد سبق قيده برقم    83003 قيد فى 

23-02-2015 برقم ايداع    1429 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان ليصبح / شارع المحموديه بحوار سكه حديد _ عزبه حجازى _ غرفه واحده _ الدور الرضى _ 

سموحه

52 - احمد سعيد محمد منير فارس تاجر فرد سبق قيده برقم    86949 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    

10804 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 5 

شارع النقيب ماجد صلح توفيق _ رشدي

53 - جرجس زكي سفير مقار تاجر فرد سبق قيده برقم    99126 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع    2111 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 8 ش 

الحدينى _ محل _ الجمرك
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54 - القبارى لدوات السيارات وقطع غيارها  محمود محمد القبارى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    

10604 قيد فى 15-02-1995 برقم ايداع    282 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية يصحح العنوان الى / 89 شارع خالد بن الوليد _ سيدى بشر بحرى

55 - عصام السيد السيد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    54320 قيد فى 13-03-2007 برقم ايداع    

1968 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / الوحده 

نموذج 1 الدور السابع فى العقار رقم 4 المدينه الفرنسيه شارع مصطفى كامل _ الراس السوداء

56 - محمد محمود محمود الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم    91615 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

11436 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم إلغاء الرئيسي الخر الكائن 

في / القاهرة الجديده مول ) 1 ( بمدينه الرحاب محل ) 130 ( بالدور الول

57 - اسحق فايز وليم سام تاجر فرد سبق قيده برقم    92513 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع    3860 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 106 شارع 

عمر لطفي _ البراهيمية _ محل

58 - محمود السيد محمد محمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    97549 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

2688 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

وحده k 113 بمول جرين بلزا //// ونشاطه ) بيع الماكولت الجاهزة والتيك اواى ( وسمته التجارية سيتى 

بروست ) منشاة فرديه (

59 - محمود السيد محمد محمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    97549 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

2688 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 

وحده k 114 بمول جرين بلزا //// ونشاطه / بيع كشرى / وسمته التجارية / كشرى ودقه ) منشاة فرديه (
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النشاط

1 - صلح الدين احمد محمد حسن مازن تاجر فرد سبق قيده برقم  58848 قيد فى 20-01-2008 برقم ايداع    

559وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تدريب حاسب آلي ولغات 

وادارة الخدمات الصحية ) خدمات مساعدة ( وانشاء وادارة مراكز التدريب واعداد البرامج التدريبية في الديكور 

والتشطيبات الداخلية واعداد مراكز التدريب ) مساعد مهندس ( واعداد البرامج التدريبية لعداد مساح عام ) فيما 

عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العمالة والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة (

2 - صابر عوض محمد وزيري تاجر فرد سبق قيده برقم  51203 قيد فى 18-07-2006 برقم ايداع    4921

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع موبيليات

3 - فوزى سنيوت جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  61210 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع    5510وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة تقطيع اخشاب

4 - احمد حسين احمد كامل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  51947 قيد فى 13-09-2006 برقم ايداع    

6423وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تشغيل منتجات نسجيه ) نسيج 

ملبس (

5 - فتحي عوض علي تاجر فرد سبق قيده برقم  39108 قيد فى 30-03-2003 برقم ايداع    1565وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديللنشاط الى / تصدير ومقاولت عامه مع جهات ملزمه بالخصم و 

التحصيل

6 - تعدل السم التجارى الى العالميه للتجاره والتوريدات  العامه  محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  

58555 قيد فى 31-12-2007 برقم ايداع    10568وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

حذف نشاط / خدمه مطارات

7 - محروس مبروك شعبان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  68507 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع    

10674وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط // التعبئة والتغليف

8 - محمد صبحى فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75973 قيد فى 13-02-2012 برقم ايداع    1224وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تصنيع اثاث

9 - عاصم عبدالرحيم محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  91541 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    

11052وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح // تصنيع ملبس

10 - محمد على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  91855 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    38وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة تصنيع البلستيك

11 - وائل زايد منصور راغب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83679 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع    

4369وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد وتركيب اعمال خشبيه 

وبلستيكيه فيماعدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه

12 - اسعد سليمان منصور يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  55579 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع    

4232وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مغسله ملبس

13 - عونى حسنى فلتئووس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  76920 قيد فى 07-06-2012 برقم ايداع    

4353وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تجاره اجهزه كهربائيه

14 - وائل زهران صموئيل الياس تاجر فرد سبق قيده برقم  87361 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

1416وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / انظمة الكاميرات

15 - محمد رمضان جمعه محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  98544 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    

10602وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع ملبس جاهزة فيماعدا الملبس 

العسكرية
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16 - تعديل السم التجارى الى / مؤسسه السلمه للبقاله العامه  السيد سلمه السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  

57748 قيد فى 05-11-2007 برقم ايداع    8809وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف 

نشاط / التوزيع والوكالت التجاريه والداخليه

17 - تامر محمد يوسف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  58400 قيد فى 16-12-2007 برقم ايداع    

10207وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وتوريد مستلزمات طبيه فيماعدا 

توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه

18 - امانى احمد محمد على الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم  73291 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع    

1028وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره اعلف بالجملة

19 - اسلم معز رمضان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94751 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    6743

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع الغذيه بالتجزئه فى المتاجر 

المتخصصه

20 - سعيد عز الدين حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12641 قيد فى 28-01-1996 برقم ايداع    277

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / كوافير حريمي

21 - تم تصحيح السم التجاري الى / صفاء محمد عبده عبدالهادي ) طبقا لبطاقة الرقم القومي ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  23357 قيد فى 17-12-1998 برقم ايداع    6299وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (

22 - منتصر محمد حفني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64028 قيد فى 01-01-2009 برقم ايداع    9وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم التصدير

23 - على احمد محمد عيسى  عيسى للمقاولت والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  69085 قيد فى 

01-02-2010 برقم ايداع    943وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت 

عموميه

24 - نرمين محمود على السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم  92888 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    6100

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / طحن البن وتحميصه وتعبئته

25 - يعدل السم التجاري ليصبح / احمد موتورز - احمد مصطفى كامل احمد كامل عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده 

برقم  98684 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    11581وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح / مكتب بيع سيارات مستعملة لحساب الغير بالعمولة

26 - محمود عبدالرحمن محمود قمر تاجر فرد سبق قيده برقم  26716 قيد فى 25-09-1999 برقم ايداع    

5276وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد

27 - توفيق الشحات توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  35218 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    225وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع منظفات

28 - فريد احمد صادق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  76573 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع    3208وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع وتحضير وتجهيز كرات العصير 

) Popping boba ( الجيلتينيه

NAGGAR   29 - تعديل السم التجاري / النجار للتجاره و الستشارات _ مي عمرو عبدالقادر النجار

TRADING & CONSULTANCY ) منشاه فرديه ( تاجر فرد سبق قيده برقم  82377 قيد فى 

16-11-2014 برقم ايداع    7790وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / 

الستيراد ) ماعدا الفقرة 36 من المجموعة السادسة والمجموعة التاسعة عشر (

30 - انطوان ناجى موسى نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  84870 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع    207

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 

والمجموعة 6 وماعدا المجموعة 19 (
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31 - تم تعديل السم التجاري ليصبح / ابوالخير للتصوير والطباعة - احمد محمد صبري فرج ابوالخير تاجر فرد 

سبق قيده برقم  85894 قيد فى 09-06-2016 برقم ايداع    5562وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل 

النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / دعاية وإعلن ) فيما عدا الملبس العسكرية وإصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (

32 - هانى احمد امين احمد حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  90775 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع    

6813وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد مواد التعبئه والتغليف 

فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته

33 - حازم محمد محمد ابو الكل تاجر فرد سبق قيده برقم  58110 قيد فى 26-11-2007 برقم ايداع    9575

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / صناعة المخبوزات والحلوى والمواد 

الغذائيه بنفسه او لدى الغير والتوريدات العموميه وعموم التصدير فيماعدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته

34 - تعدل السم التجارى إلى  مؤسسه اليوسف للمقاولت وتجارة السيارات والدوات الكهربائية والملبس 

الجاهزة - احمد جابر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  14357 قيد فى 28-09-1996 برقم ايداع    3067وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / كافيتريا

35 - عنتر سليمان عبد الحليم بكري تاجر فرد سبق قيده برقم  47780 قيد فى 19-03-2005 برقم ايداع    

5754وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تدريب وتطوير برامج تنمية 

بشريه فيماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد 

الحصول على التراخيص الزمه

36 - السيد كمال السيد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  66035 قيد فى 27-05-2009 برقم ايداع    4777

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة النشطة التية : كافة أعمال التشطيبات للمباني 

السكنية والغير سكنية والديكور وتركيب البواب والشبابيك والدهانات بالكامل خارجية وداخلية والسللم المتحركة 

والرخام والحجر والقرميد وجلى وتلميع الرخام والبلط وتغطية الرضية بالباركيه والمطاط والمشمع والبلستيك 

واستصلح الراضي الزراعية ورصف الطرق ومستلزمات الطرق واصلحها وإنشاء الكباري وتركيب وصيانة 

شبكات الطاقة الشمسية وتركيب وصيانة وإصلح شبكات وأدوات الصرف الصحي

37 - عماد انور شحاته حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99006 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    

1079وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / مستلزمات الري الحديث ومواد 

لصقة

38 - سالم عبد المنعم عطيه ندا تاجر فرد سبق قيده برقم  63716 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع    10682

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكوجى

39 - خالد احمد ابراهيم خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  68415 قيد فى 14-12-2009 برقم ايداع    10467

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / سمكره سيارات

40 - نور الهدي حسن محمد حسن علي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  48774 قيد فى 02-01-2006 برقم 

ايداع    26وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع ملبس وادوات رياضيه 

فيما عدا الملبس العسكريه

41 - ابراهيم عبد الحميد محمد الرحماني تاجر فرد سبق قيده برقم  56650 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

6301وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع خضار وفاكهه بالتجزئه

42 - ايهاب ابراهيم بسيونى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61207 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع    5506

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / تصنيع كرتون مضلع وورق مصنع

43 - مصطفى محمد محمد سعد زعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  77151 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع    

5096وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ) فيما عدا توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه (
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44 - تعدل السم التجارى الى  محمد حافظ سعيد جمعه البكتوشي تاجر فرد سبق قيده برقم  83003 قيد فى 

23-02-2015 برقم ايداع    1429وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

تعبئه وتغليف مواد غذائيه

45 - احمد سعيد محمد منير فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  86949 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    

10804وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط ليصبح / تصوير فوتوغرافي ) فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت (

46 - محمد محمود محمود الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم  91615 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

11436وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير وتوكيلت 

تجارية فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والجموعة 19

47 - عصام السيد السيد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  54320 قيد فى 13-03-2007 برقم ايداع    

1968وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد اجهزه حاسب الى فيماعدا 

توريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

48 - هدى السيد احمد محمود الزواوى تاجر فرد سبق قيده برقم  99058 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

1559وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مساج وعنايه بالبشره بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58848 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2008  برقم ايداع 559.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / المركز العربي الجامعي لعلوم 

الحاسب اللي واللغات ) منشأة فردية (

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65241 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2009  برقم ايداع 2,881.000 الى : اضافه السمه التجاريه / زد.ام لستيراد قطع غيار السيارات 

Z.M ) منشاه فرديه (

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98993 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2023  برقم ايداع 915.000 الى : اضافه السمه التجاريه / المركز الدولى لصيانه السيارات / منشاه 

فرديه

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99034 وتم ايداعه بتاريخ   

KARCHER TANA 01-02-2023  برقم ايداع 1,312.000 الى : كيرشر طنطا

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99034 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2023  برقم ايداع 1,312.000 الى : احمد فخرى شحاته حسن

6 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98917 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2023  برقم ايداع 126.000 الى : تعدل السم التجارى / مؤسسه قاسم للصناعات الغذائيه / محمد احمد 

ابراهيم قاسم

7 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55579 وتم ايداعه بتاريخ   

27-05-2007  برقم ايداع 4,232.000 الى : تعديل السمه التجاريه / دراى كلين جايدن ) منشا فرديه (

8 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   57748 وتم ايداعه بتاريخ   

05-11-2007  برقم ايداع 8,809.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مؤسسه السلمه للبقاله العامه  السيد 

سلمه السيد محمود

9 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58400 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2007  برقم ايداع 10,207.000 الى : اضافه سمه تجاريه / فالكون FALCON ) منشاه فرديه (

10 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   23357 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-1998  برقم ايداع 6,299.000 الى : تم تصحيح السم التجاري الى / صفاء محمد عبده عبدالهادي ) 

طبقا لبطاقة الرقم القومي (

11 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56292 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2007  برقم ايداع 5,598.000 الى : تم حذف السمة التجارية

12 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64028 وتم ايداعه بتاريخ   

01-01-2009  برقم ايداع 9.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / مونتا لعموم التصدير ) منشأة فردية (

13 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98684 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2022  برقم ايداع 11,581.000 الى : يعدل السم التجاري ليصبح / احمد موتورز - احمد مصطفى 

كامل احمد كامل عبدالدايم

14 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98684 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2022  برقم ايداع 11,581.000 الى : تم إلغاء السمة التجارية

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35218 وتم ايداعه بتاريخ   

15-01-2002  برقم ايداع 225.000 الى : يعدل السمه التجارية الى / اليكس كيميكال ) منشاة فردية (

16 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   85894 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2016  برقم ايداع 5,562.000 الى : تم تعديل السم التجاري ليصبح / ابوالخير للتصوير والطباعة - 

احمد محمد صبري فرج ابوالخير
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17 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98975 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2023  برقم ايداع 684.000 الى : اضافه السمه التجاريه / روت Route 66- 66 ) منشاه فرديه (

18 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9497 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-1994  برقم ايداع 1,607.000 الى : يعدل السم التجارى الى / محمد سعد للمصوغات - ياسر محمد 

سعد سليمان

19 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42896 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2004  برقم ايداع 2,532.000 الى : تم اضافة السمه التجارية / بيتمنيا PETMANIA ) منشاة فردية 

)

20 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47780 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2005  برقم ايداع 5,754.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / المركز العالمى للتدريب والكوتشينج 

) منشاة فرديه (

21 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88081 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2017  برقم ايداع 5,103.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / المهندس للملبس الجاهزة ) منشأة 

فردية (

22 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99117 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2023  برقم ايداع 2,052.000 الى : ليوجد

23 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99117 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2023  برقم ايداع 2,052.000 الى : محمود فوزى شعبان عامر

24 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89867 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2018  برقم ايداع 1,764.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ذكاء تك ) منشاة فرديه (

25 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99141 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 2,263.000 الى : اسامه سامى نجيب ميخائيل

26 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61207 وتم ايداعه بتاريخ   

17-06-2008  برقم ايداع 5,506.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / النيل للصناعات الورقية ) منشأة 

فردية (

27 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83003 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2015  برقم ايداع 1,429.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / نيوباك للتعبئه والتغليف ) منشاة 

فردية (

28 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86949 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2016  برقم ايداع 10,804.000 الى : اضافة السمه التجاريه / استوديو اورورا ) منشاة فردية (

29 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89345 وتم ايداعه بتاريخ   

arabia  27-11-2017  برقم ايداع 11,265.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / ارابيا لحلول النترنت

web solution ) منشأة فردية (

30 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91672 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2018  برقم ايداع 11,723.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مركز النورين لتنميه المهارات 

ELNURRIN ) منشاه فرديه (

31 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98790 وتم ايداعه بتاريخ   

27-02-2023  برقم ايداع 2,429.000 الى : محمد عبد الحميد السيد جمعة

32 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98790 وتم ايداعه بتاريخ   

27-02-2023  برقم ايداع 2,429.000 الى : الخديوي

33 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14529 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-1996  برقم ايداع 3,308.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح / مايكل ميلد سعد فانوس
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34 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   35023 وتم ايداعه بتاريخ   

22-12-2001  برقم ايداع 6,420.000 الى : يعدل السم التجاري الى / وليد عبدالقادر عزب عبدالقادر طبقا 

للرقم القومي

الشخاص

1 - خالد احمد على عثمان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   32360 وتم ايداعه بتاريخ  24-03-2001 برقم ايداع    

1489تم التأشير فى تاريخ   24-03-2001   بــ  

2 - على  احمد  طه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   51811 وتم ايداعه بتاريخ  04-09-2006 برقم ايداع    

6116تم التأشير فى تاريخ   04-09-2006   بــ  

3 - محمد كمال السيد عبد القادر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66035 وتم ايداعه بتاريخ  27-05-2009 برقم 

ايداع    4777تم التأشير فى تاريخ   27-05-2009   بــ  

4 - احمد فخرى شحاته حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   99034 وتم ايداعه بتاريخ  01-02-2023 برقم ايداع    

1312تم التأشير فى تاريخ   01-02-2023   بــ  

5 - محمود فوزى شعبان عامر  مدير فرع المقيد برقم قيد   99117 وتم ايداعه بتاريخ  19-02-2023 برقم 

ايداع    2052تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

6 - اسامه سامى نجيب ميخائيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   99141 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-22 

برقم ايداع    2263تم التأشير فى تاريخ   22-02-2023   بــ  

7 - محمد عبدالحميد السيد جمعه  مدير فرع المقيد برقم قيد   98790 وتم ايداعه بتاريخ  27-02-2023 برقم 

ايداع    2429تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

8 - وليد عبد القادر عزب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   35023 وتم ايداعه بتاريخ  22-12-2001 برقم 

ايداع    6420تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  يعدل اسم التاجر الى / وليد عبدالقادر عزب عبدالقادر 

طبقا للرقم القومى

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمد حامد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    35791 قيدت فى 26-03-2002 برقم ايداع   1420 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18190 بتاريخ 5 / 2 / 2023 تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 1 / 2022 ثابت التاريخ برقم 255 لسنة 2023 

مكتب توثيق سيدي جابر غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - جى اس كوليكشن للتجارة والتوكيلت j . s collection  شريف حسن محمود مرسى وشريكته رانيا خليل 

محمد فاضل   شركة سبق قيدها برقم    86005 قيدت فى 29-06-2016 برقم ايداع   6124 وفى تاريخ  

05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18193 بسبب فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا 

بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2023/1/22 ملخصة مسجل برقم 93 لسنة 2023

3 - احمد سنبل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    89901 قيدت فى 22-02-2018 برقم ايداع   1952 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18191 بتاريخ 5 / 2 / 2023 بموجب 

عقد فسخ محرر في 21 / 12 / 2022 ملخص ومسجل برقم 79 لسنة 2023 ومشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

4 - مفرح فاروق خله بخيت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    58015 قيدت فى 20-11-2007 برقم ايداع   

9379 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18195 بتاريخ 6 / 2 / 

2023 بموجب عقد فسخ محرر فى 4 / 1 / 2009 ثابت التاريخ برقم 774 لسنه 2023 تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

5 - احمد فكرى محمود حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    74787 قيدت فى 23-10-2014 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

6 - عمرو الصبروت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    75717 قيدت فى 17-01-2017 برقم ايداع   407 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - مخبز العمال - محمد ثابت جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    86912 قيدت فى 28-11-2016 برقم 

ايداع   10633 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18201 بتاريخ 8 / 

2 / 2023 بموجب عقد فسخ محرر فى 1 / 1 / 2023 ثابت التاريخ برقم 547 ش لسنه 2023 تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

8 - ورثة المرحوم  محمد ابراهيم عباس   شركة سبق قيدها برقم    95147 قيدت فى 22-12-2020 برقم ايداع   

9050 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18205 بتاريخ 9 / 2 / 

2023 بموجب عقد فسخ محرر فى 1 / 2/ 2023 ثابت التاريخ برقم 285 لسنة 2023 غير مسجل وغير مشهر 

عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

9 - مجموعة ابوالعينين التجارية - حسام باهر ابو العينين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    48444 قيدت فى 

28-01-2005 برقم ايداع   7093 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

18211 بتاريخ 13 / 2 / 2023 بموجب عقد فسخ محرر في 31 / 12 / 2019 ملخص ومسجل برقم 116 

لسنة 2023 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا

10 - شريف حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    99090 قيدت فى 25-10-2017 برقم ايداع   

9331 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18213بموجب عقد فسخ 

مؤرخ فى 2022/5/30 مصدق عليه برقم 888 لسنة 2022 الرمل //تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا
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11 - ابراهيم معوض تادرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    83601 قيدت فى 18-05-2015 برقم ايداع   

4002 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم18219 فى 2023/2/14

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مؤرخ فى2020/6/2 ثابت التريخ برق 5443 لسنة 2020 

المنتزة

12 - وجيه محمد مراد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    63650 قيدت فى 30-11-2008 برقم ايداع   

10554 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18229 بتاريخ 15 / 2 / 

2023 بموجب عقد فسخ محرر في 24 / 11 /2020 ومصدق على توقيعاته برقم 997 لسنة 2022 توثيق 

سيدى جابر وعقد استدارك ملخص ومسجل برقم 1213 لسنة 2020 ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

13 - تعدل السم التجارى الى ماهيتاب حسن عبد الرحيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    18808 قيدت فى 

08-11-1997 برقم ايداع   5877 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

18243 بتاريخ 20 / 2 / 2023 بموجب عقد فسخ محرر في 10 / 2/ 2023 ملخص ومسجل برقم 153 لسنه 

2023 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

14 - على لطفى على عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    93836 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع   

1846 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 18247 بتاريخ 21 / 2 /2023 

بموجب عقد فسخ محرر فى 16 /  2 / 2023 مصدق على توقيعاته برقم 310 م لسنه 2023 غير مسجل وغير 

مشهر تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

15 - اولد عبد اللطيف للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    43877 قيدت فى 11-08-2004 برقم 

ايداع   4605 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق عليه برقم 423 أ 

لسنه 2023 سيدى جابر وملخص ومسجل ومشهر عنه برقم 173 لسنه 2023   تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

16 - انجال السيد سالم         لصناعة الرخام والجرانيت - سامر سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

12587 قيدت فى 16-01-1996 برقم ايداع   185 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو رقم 18259 بتاريخ 23 / 2 / 2023 بموجب عقد فسخ مؤرخ في 26 / 12 / 2022 ملخص 

ومسجل برقم 152 لسنة 2023 شركات اسكندرية ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - يصبح السم التجارى - عبد العال احمد خليفه وشركاه - خليفه باك   شركة سبق قيدها برقم    37659 قيدت 

فى 09-10-2002 برقم ايداع   4978 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

رقم 18260بتاريخ 23 / 2 / 2023 بموجب عقد فسخ محرر فى 17 / 3 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 

37142 أ لسنه 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

18 - شركه الرواد للتجارة والمقاولت العامه لصاحبها ومديرها احمد حاتم عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها 

برقم    91915 قيدت فى 15-01-2019 برقم ايداع   427 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب 

السجل شطب بامر محو رقم 18263 بتاريخ 26 / 2 / 2023 بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة محرر فى 

30 / 8 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 2573 و لسنه 2022 ملخص ومسجل برقم 137 لسنه 2023 مشهر 

عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

19 - حلوانى مانا   شركة سبق قيدها برقم    76863 قيدت فى 31-05-2012 برقم ايداع   4180 وفى تاريخ  

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

20 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى   شركة سبق قيدها برقم    76863 

قيدت فى 31-05-2012 برقم ايداع   4180 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء 

الفرع

21 - احمد سليمان شريف العبابىوشريكه اشرف سليمان شريف العبابى   شركة سبق قيدها برقم    76863 قيدت 

فى 09-03-2016 برقم ايداع   2149 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

22 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    76863 قيدت فى 09-03-2016 برقم ايداع   2149 وفى تاريخ  

28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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رأس المال

1 - يعدل السم التجارى الى / ريمون نبيل محروس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     89564 قيدت فى 

03-01-2018 برقم ايداع    142وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

2 - حامد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     92919 قيدت فى 04-08-2019 برقم ايداع    6304وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

3 - تعديل السم التجاري الي  خالد السمان ثابت حفني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     62427 قيدت فى 

01-09-2008 برقم ايداع    8006وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

4 - هاله فريد فارس وشركائها شركة سبق قيدها برقم     93654 قيدت فى 20-01-2020 برقم ايداع    525

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

5 - يعدل السم التجاري للشركة الى / شركة احمد بدوى مصطفى بدوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

96331 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    6841وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  200,000.000

6 - احمد رجب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     92676 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    4660وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - يعدل السم التجاري ليصبح / ورثة مصطفى احمد فراج عنهم الهام مصطفى احمد فراج وشركاها شركة سبق 

قيدها برقم     14015 قيدت فى 25-08-1996 برقم ايداع    2551وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  1,800.000

8 - تم تعديل السم التجاري ليصبح / عبدالفتاح حسن عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45308 قيدت 

فى 29-01-2005 برقم ايداع    454وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

9 - محمد عصام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9021 قيدت فى 24-04-1994 برقم ايداع    886وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  24,000.000

10 - تعدل السم التجارى الى شركه صبحى جروب لخدمه وصيانه السيارات  محمد عصام وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     9021 قيدت فى 24-04-1994 برقم ايداع    886وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  24,000.000

11 - جمال ابراهيم عبدالمعبود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     70597 قيدت فى 16-05-2010 برقم ايداع    

4585وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - تعدل اسم الشركة الى  الـمـركـز الـدولى للـدراسـات I C E شركة سبق قيدها برقم     5082 قيدت فى 

14-04-1992 برقم ايداع    592وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

120,000.000

13 - يعدل اسم الشركة ليصبح / شركة فايد للسيارات - حسن محمد امين حسن محمد امين فايد وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     40654 قيدت فى 02-09-2003 برقم ايداع    4607وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  160,000.000
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14 - خالد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93755 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    1257

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

15 - السيد محمد الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     56439 قيدت فى 17-07-2007 برقم ايداع    

5876وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

16 - تعديل اسم الشركة الى / محمد ابراهيم احمد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66779 قيدت فى 

15-07-2009 برقم ايداع    6406وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

17 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى شركة سبق قيدها برقم     76863 قيدت 

فى 31-05-2012 برقم ايداع    4173وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

18 - توماس اسحق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     96371 قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    7127

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

19 - تعديل السم التجاري للشركة الى / عبدا عباس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     97817 قيدت فى 

24-05-2022 برقم ايداع    4692وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

18,000.000
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العناوين

1 - تعديل السم التجارى الى  شركة طيبة ترانس - يوسف توما يوسف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

52160 قيدت فى 02-10-2006 برقم ايداع    6846وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 11 شارع النصر

2 - تعديل السم التجارى الى  شركة طيبة ترانس - يوسف توما يوسف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

52160 قيدت فى 02-10-2006 برقم ايداع    6846وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة دمياط افتتاح الفرع الكائن في / المبنى الداري المقام على القطعه رقم 11 بتقسيم القطاع الول _ ميناء 

دمياط

3 - تعديل السم التجارى الى  شركة طيبة ترانس - يوسف توما يوسف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

52160 قيدت فى 02-10-2006 برقم ايداع    6846وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم الغاء الفرع المودع برقم 4885

4 - يعدل السم التجارى الى / ريمون نبيل محروس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     89564 قيدت فى 

03-01-2018 برقم ايداع    142وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل العنوان الى / بجوار مدرسة القدس يمين الطريق الدولى رافد 45 الجديد من مصطفى كامل اسكوت

5 - جلمور - ايمان على السيد فراج وشريكها شركة سبق قيدها برقم     94108 قيدت فى 25-06-2020 برقم 

ايداع    3627وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / الكيلو 25 قبلي طريق السكندرية القاهرة الصحراوي _ مرغم _ امام شركة الشيخ للنقل المبرد

6 - احمد صلح ابوزيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98949 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

4828وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تحويل الفرع الكائن في / 

شارع صلح الدين تعاونيات سموحه عماره رقم 140 الى مركز رئيسى

7 - احمد صلح ابوزيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98949 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

4828وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان تم تحويل المركز الرئيسى الكائن في 

/ حى العقاد خلف الصاله المغطاه عمارة رقم 1 بملك هدى يوسف ابوزيد حسن الى فرع

8 - احمد صلح ابوزيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98949 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

4828وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع صلح الدين بتعاونيات 

سموحه عماره 140

9 - احمد صلح ابوزيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98949 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

4828وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حي العقاد - خلف الصاله المغطاه - 

عمارة رقم )1( بملك / هدى يوسف ابوزيد حسن

10 - تعديل السم التجاري الي  خالد السمان ثابت حفني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     62427 قيدت فى 

01-09-2008 برقم ايداع    8006وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل العنوان الى / شارع رضوان مرغم _ الكيلو 25 _ طريق اسكندريه _ القاهره الصحراوى

11 - اصبح نوع الشركه تضامن بموجب عقد مصدق على توقيعاته وملخصه مسجل برقم 956 لسنه 2014 

شركات اسكندريه ومشهر عنه شركة سبق قيدها برقم     74787 قيدت فى 15-09-2011 برقم ايداع    5848

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى / العقار 16 / 

16 شارع احمد ايوب الوزيرى
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12 - اصبح نوع الشركه تضامن بموجب عقد مصدق على توقيعاته وملخصه مسجل برقم 956 لسنه 2014 

شركات اسكندريه ومشهر عنه شركة سبق قيدها برقم     74787 قيدت فى 15-09-2011 برقم ايداع    5848

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / العقار 16 / 16 أ 

شارع احمد ايوب والوزيرى

13 - عمرو الصبروت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75717 قيدت فى 16-01-2012 برقم ايداع    418

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء نشاط الفرع الكائن فى / قريه 6 

اكتوبر بالطريق الزراعي بجوار مدرسه جيمس

14 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن 

فى / 375 طريق الحريه مصطفى كامل _ شقه رقم 4 الدور الول

15 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

فى / 375 طريق الحريه مصطفى كامل _ شقه رقم 6 الدور الثانى

16 - اسامه عباس خضرجى الوكيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91227 قيدت فى 19-09-2018 برقم 

ايداع    9085وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان / درباله 

شارع ابن سلمه من شارع مصطفى كامل نموذج 4

17 - شركة الصفا لدارة المشروعات الصناعيه والدعم الفنى  خليل محمد خليل و محمود محمد محمود احمد 

اللقانى شركة سبق قيدها برقم     92787 قيدت فى 02-07-2019 برقم ايداع    5364وفى تاريخ  

08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 520 عماره الفردوس 202 ش 

مصطفى كامل _ الراس السوداء

18 - يعدل عنوان الشركة ليصبح / خالد مصطفى اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51731 قيدت فى 

29-08-2006 برقم ايداع    5969وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل مركز الشركة الى / 4 شارع فتحية بهيج _ فلمنج

19 - يعدل السم التجاري ليصبح / ورثة مصطفى احمد فراج عنهم الهام مصطفى احمد فراج وشركاها شركة 

سبق قيدها برقم     14015 قيدت فى 25-08-1996 برقم ايداع    2551وفى تاريخ  16-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / شارع النبوى المهندس _ خلف عماره 69 المندره 

قبلى

20 - شريف فوزى واحمد زهران شركة سبق قيدها برقم     74058 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    

3449وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

قرية ابيس الثانية _ خلف مخزن بيت الجملة

21 - شريف فوزى واحمد زهران شركة سبق قيدها برقم     74058 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    

3449وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

قرية ابيس الثانية الحسينية _ بجوار فيل دكتور خلف

22 - شريف فوزى واحمد زهران شركة سبق قيدها برقم     74058 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    

3449وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان المركز 

الرئيسي ليصبح / شارع النور _ مزلقان احمد ابوسعدة _ حجر النواتية قبلي ترعة المحمودية
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23 - شريف فوزى واحمد زهران شركة سبق قيدها برقم     74058 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    

3449وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

الطريق الدائري عزبة ابوزيد _ بجوار مسجد محمود اليتيم

24 - شركة محمد بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86840 قيدت فى 17-11-2016 برقم ايداع    

10284وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان المركز 

الرئيسي ليصبح / 1102 الدور الحادي عشر برج ) أ ( عمارات سموحة جرين _ الطريق الزراعي _ شرق 

سموحة

PHARMA OVERSEAS  25 - تعدل اسم الشركة الى  فارما اوفر سيز لتجارة وتوزيع الدوية

TRADING AND DISTRIBUTION OF MEDICINES شركة مساهمة وفقا لحكام القانون 

المصرى شركة سبق قيدها برقم     11001 قيدت فى 03-05-1995 برقم ايداع    1195وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم الغاء الفرع الكائن في / مقر الشركة الدقهليه للغزل 

والنسيج بسندوب _ المنصوره

PHARMA OVERSEAS  26 - تعدل اسم الشركة الى  فارما اوفر سيز لتجارة وتوزيع الدوية

TRADING AND DISTRIBUTION OF MEDICINES شركة مساهمة وفقا لحكام القانون 

المصرى شركة سبق قيدها برقم     11001 قيدت فى 03-05-1995 برقم ايداع    1195وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تم الغاء الفرع الكائن فى / شارع عبدالرحمن شكرى 

الضواحى

27 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     11001 قيدت فى 03-05-1995 برقم ايداع    1195وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم الغاء الفرع الكائن في / مقر الشركة الدقهليه للغزل 

والنسيج بسندوب _ المنصوره

28 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     11001 قيدت فى 03-05-1995 برقم ايداع    1195وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تم الغاء الفرع الكائن فى / شارع عبدالرحمن شكرى 

الضواحى

29 - تعديل اسم الشركة الى / محمد ابراهيم احمد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66779 قيدت 

فى 15-07-2009 برقم ايداع    6406وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى / 3 شارع محمود نجاتى

30 - عادل خيري نصيف سور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66448 قيدت فى 22-06-2009 برقم 

ايداع    5648وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

فى / المبنى الداري بمنطقة مرغم ناصية سيدى على بحوض خارج الزمام لرقم 4 القطعه 10 ك 21 طريق 

القاهرة اسكندريه الصحراوي

31 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى شركة سبق قيدها برقم     76863 قيدت 

فى 31-05-2012 برقم ايداع    4173وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى / 67 طريق الحريه

32 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى شركة سبق قيدها برقم     76863 قيدت 

فى 31-05-2012 برقم ايداع    4173وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى / المنتزه محل رقم 16 الدور الرضى مول المنتزه ابراج الشيلتون

33 - احمد سليمان شريف العبانى وشريكه اشرف سليمان شريف العبانى شركة سبق قيدها برقم     76863 قيدت 

فى 31-05-2012 برقم ايداع    4173وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن فى / 67 شارع اسكندر ابراهيم _ ميامى امام بوابة الكاديميه العربيه
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34 - احمد عزت عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     93850 قيدت فى 01-03-2020 برقم ايداع    

1894وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل رقم 

9 ببابين على شارع احمد عرابى وباب على ممر فاصل بين العقارين ) 19 , 21 ( شارع احمد عرابى
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النشاط

1 - عمرو الصبروت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75717 قيدت فى 16-01-2012 برقم ايداع    418 

وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير ليصبح نشاط الشركة توريد 

المعادن وتجارة البطاريات

2 - عمرو الصبروت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75717 قيدت فى 16-01-2012 برقم ايداع    418 

وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير ليصبح نشاط الشركة توريد 

المعادن وتجارة البطاريات

3 - هاله فريد فارس وشركائها شركة سبق قيدها برقم     93654 قيدت فى 20-01-2020 برقم ايداع    525 

وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصوير الفوتوغرافي و الفيديو ) فيماعدا 

المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة (

4 - تامر علي محمود عزام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     39834 قيدت فى 11-06-2003 برقم ايداع    

3028 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / القيام بالعمال والتصميمات 

الهندسية واعمال المقاولت المتكاملة وادارة المشروعات السياحيه

5 - المجموعة الدولية للستشارات شركة سبق قيدها برقم     39834 قيدت فى 11-06-2003 برقم ايداع    

3028 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / القيام بالعمال والتصميمات 

الهندسية واعمال المقاولت المتكاملة وادارة المشروعات السياحيه

6 - احمد رجب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     92676 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    4660 وفى 

تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط / الستيراد لغرض الشركة

7 - محمد عبدالفتاح محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94500 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    

5479 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تقديم اليس كريم والوجبات اليابانيه 

) السوشى (

8 - وليد رمضان وشركاه  جرين لين ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     72434 قيدت فى 26-10-2010 برقم 

ايداع    9503 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / نشاط الشركة العمل 

فى مجال الستشارات فى انظمة الدارة والجودة والتدريب وادارة وتنفيذ المشروعات التنموية ) الزراعية 

والصناعية والبيئية ( فيماعدا المن والحراسة والنترنت وتوريد العمالة بعد الحصول على التراخيص الزمه

9 - احمد مصطفى حافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     89350 قيدت فى 27-11-2017 برقم ايداع    

11305 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / النقل الدولى برا وبحرا وشحن 

البضائع والخدمات اللوجستيه وذلك بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

10 - يعدل اسم الشركة ليصبح / شركة فايد للسيارات - حسن محمد امين حسن محمد امين فايد وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     40654 قيدت فى 02-09-2003 برقم ايداع    4607 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / تجارة جميع انواع السيارات وبيع السيارات لحساب الغير
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11 - السيد محمد الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     56439 قيدت فى 17-07-2007 برقم ايداع    

5876 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى النشاط / 1- التجار فى السمدة 

والمخصبات الزراعيه 2- التجار فى مبيدات الفات الزراعيه 3- التجار فى البذور والتقاوى والشتلت 

والخضروات والفاكهة المنتجه محليا والعلف الخاصة بالدواجن والثروة الحيوانيه ) فيما عدا القطط والكلب ( 

والثروة السمكيه ) فيما عدا اسماك الزينه (

12 - عادل خيري نصيف سور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66448 قيدت فى 22-06-2009 برقم 

ايداع    5648 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط / عموم النقل البرى ونقل 

المواد البتروليه لحساب الشركة ولحساب الغير وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولى

13 - ببرهام محمد عبدالوارث ابوالعينين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     96216 قيدت فى 2021-07-06 

برقم ايداع    6035 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / بيع اجهزه تكييف 

وصيانتها

الكيان القانونى

1 - يعدل السم التجاري للشركة الى / شركة احمد بدوى مصطفى بدوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

96331 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    6841 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

2 - يعدل السم التجاري ليصبح / ورثة مصطفى احمد فراج عنهم الهام مصطفى احمد فراج وشركاها شركة سبق 

قيدها برقم     14015 قيدت فى 25-08-1996 برقم ايداع    2551 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89564   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-01-2018 برقم ايداع    142 الى   يعدل السم التجارى الى / ريمون نبيل محروس وشريكه

2 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 96331   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2021 برقم ايداع    6841 الى   يعدل السم التجاري للشركة الى / شركة احمد بدوى 

مصطفى بدوى وشريكته

3 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51731   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2006 برقم ايداع    5969 الى   يعدل عنوان الشركة ليصبح / خالد مصطفى اسماعيل 

وشريكه

4 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14015   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-1996 برقم ايداع    2551 الى   يعدل السم التجاري ليصبح / ورثة مصطفى احمد فراج 

عنهم الهام مصطفى احمد فراج وشركاها

5 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45308   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-2005 برقم ايداع    454 الى   تم تعديل السم التجاري ليصبح / عبدالفتاح حسن 

عبدالفتاح وشريكه

6 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40654   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2003 برقم ايداع    4607 الى   يعدل اسم الشركة ليصبح / شركة فايد للسيارات - حسن 

محمد امين حسن محمد امين فايد وشركاه

7 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66779   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-2009 برقم ايداع    6406 الى   تعديل اسم الشركة الى / محمد ابراهيم احمد عبداللطيف 

وشريكه

8 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 97817   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2022 برقم ايداع    4692 الى   تعديل السم التجاري للشركة الى / عبدا عباس وشركاه
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الشخاص

1 - محمد سعيد السيد على سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6240   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-1992 برقم ايداع   2038 تم التأشير فى تاريخ 28-11-1992  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العاديه يوم 4 / 2/ 2023 والمعتمد من الهيئة العامه للستثمار بالمنطقه الحرة بتاريخ 16 / 2 / 2023 تم تجديد 

مجلس الدارة ثلث سنوات قادمة مع اعادة تشكيله وتحديد اختصاصاته : 1- محمد سعيد السيد على سعد ) رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب ( 2- سلمى سعيد السيد سعد ) عضو مجلس ادارة ( 3- ساره سعيد السيد على سعد 

) عضو مجلس ادارة ( ويمتلك حق الدارة والتوقيع السيد / محمد سعيد السيد على سعد رئيس مجلس ادارة 

والعضو المنتدب - يملك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق الدارة والتوقيع على كل التعاقدات الشركة 

وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية بالجمعيه العامه وله اجراء كافة العقود والمعاملت الداخليه ضمن غرض الشركة 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والتعامل مع 

جميع الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع  والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركة وبيع المحلت التجاريه والعقارات والمنقولت 

والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب مشفوعا بالصفه التى يتعامل بها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

2 - محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9021   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1994 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 24-04-1994  بــ :  ///تم رفع اسم الشريكة الموصيه 

من الشركة للوفاه //////// تخارج الشريكة الموصيه المذكوره بالعقد
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3 - محمود ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1995 برقم ايداع   1924 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1995  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العاديه لشركة المحروسه لتداول الوراق الماليه المنعقد في يوم الثنين الموافق 19 / 12 / 2022 المعتمد من 

الهيئة العامة للرقابة الماليه المعتمد 14 / 2 / 2023 تم اعادة تشكيل مجلس الدارة كالتالي / 1 - السيد / 

HISHAM MANSOUR - رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي - عن نفسه 2- السيد / لؤى اميل عازر عازر 

- نائب رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذى - ممثل عن شركة العتماد المالى 3- السيد / سامح العزب عبدالغنى 

على الفل - عضو مجلس الدارة المنتدب - ذوى الخبرة 4- السيد / مازن على عباس - عضو مجلس الدارة - غير 

تنفيذي - ممثل عن شركة العتماد المالى  5- السيد / سيف الدين عونى عبدالعزيز - عضو مجلس ادارة - مستقل 

6- السيدة / داليا عمر محمد حسن السواح - عضو مجلس ادارة - مستقل 7- السيدة / جيهان محمد الصادق حلوة - 

عضو مجلس ادارة - مستقل / تفويض السيد رئيس مجلس الدارة فى تحديد المخصصات الماليه وصلحيات السيد 

العضو المنتدب للشركة و تحديد صلحيات التوقيع كالتى :- الموافقه بالجماع على تعديل حقوق التوقيع ليكون 

حق التوقيع عن الشركة على التحو التالي : الموافقه بالجماع على منح حق التوقيع عن الشركة للستاذ / هشام 

جورج بطرس منصور - رئيس مجلس الدارة وله اوسع السلطات فى التوقيع عن الشركة , وتمثيلها امام القضاء 

والغير كما يملك رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على انفراد فى شراء وبيع كافة الصول الثابتة من مباني واثاث 

وسيارات للشركة ولسيادته حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود البيع والشراء 

وفى تاسيس الشركات والتوقيع على عقود التعديل للنظام الساسي للشركة امام الشهر العقاري والسجل التجارى 

والغرفة التجاريه والتوقيع امام مصلحة الضرائب بكافة مامورياتها وله حق تفويض او توكيل الغير في ذلك , كما 

له حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية المختصة واتخاذ كافة الجراءات وتجديد واستخراج التراخيص 

وكافة المستندات واستخراج الشهادات امام كافة الجهات الرسمية المختصة وادارات ونيابات المرور ومكاتب 

التصديق التابعة لوزارة الخارجية والدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة والشهر العقاري والسجل التجاري , 

والموافقة بالجماع على منح السيد / هشام جورج بطرس منصور - رئيس مجلس الدارة حق التوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود البيع البتدائية والنهائية والتنازل , وله حق تفويض او توكيل المحامين والغير في كل او بعض 

ماذكر . 1- يكون حق التوقيع لكافة انواع المعاملت البنكية عن الشركة وحق القتراض من البنوك والحصول 

على التسهيلت الئتمانية , وكذلك تقديم الضمانات اللزمة مقابل الحصول على التسهيلت والقروض البنكية وما 

يستلزم ذلك من اجراءات الرهن للسيد / هشام جورج بطرس منصور - رئيس مجلس الدارة ) توقيع منفرد دون 

حد اقصى ( وله توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض اختصاصاته .2- يكون حق التوقيع على المعاملت البنكية 

عن الشركة كالتالي : توقيع أ ) سامح العزب عبدالغني على الفل - العضو المنتدب / احمد محمد رضا خليل مسعد 

الزهار - المراقب الداخلى / تسنيم محمد قواى - محاسب ( ) المدير المالى ( التوقيع ب )نادر نصحى غبر 

مرجان - المراجع الداخلى / وفقى يسرى وفقى دكرورى - مدير المبيعات والتداول / لرا مازن الياس نصار - 

محاسب ( ) مدير المخاطر ( التوقيع ج ) بيتر وديع بطرس منصور - محاسب / مازن على عباس - عضو مجلس 

الدارة / لؤي اميل عازر عازر - نائب رئيس مجلس الدارة / نور نبيه جورج جباره - محاسب ( 1- توقيعان 

مجتمعان احدهما توقيع ) أ والخر توقيع ب ( يكون لهما حق التوقيع حتى مبلغ مليون جنيه مصرى او مايعادلها 

بالعملت الجنبيه بالضافة الى حق المراسلت مع البنوك واصدار دفاتر الشيكات . 2 - توقيع ثلثي مجتمع ) أ , 

ب , ج ( يكون لهما حق التوقيع حتى مبلغ 5 مليون جنيه مصرى او المعادل بالعملت الجنبيه وحق فتح حسابات 

مصرفيه لدى البنوك وتشغيلها او اغلقها وطلب الخدمات المصرفيه عبر النترنت كاضافة او تعديل او الغاء 

حسابات المستخدمين للخدمات المقدمة عبر النترنت من قبل البنوك . 3- توقيع ثلثي مجتمع ) أ , ب , ج ( يكون 

لهما حق التوقيع دون حد اقصى فى حالة التحويل لحسابات الشركة بين البنوك المختلفة . 4- يتم تحديد اسماء 

شاغلي الوظائف التي لم ترد اسمائهم على وجه التحديد فى هذا المحضر بموجب خطاب موقع من السيد رئيس 

مجلس الدارة منفردا او من السادة / لؤى اميل عازر عازر نائب رئيس مجلس الدارة والسيد / سامح العزب 

عبدالغنى على الفل العضو المنتدب مجتمعين . 5- حق التوقيع مجتمعين للسادة / لؤى اميل عازر عازر نائب 

رئيس مجلس الدارة والسيد / سامح العزب عبدالغني على الفل في شراء وبيع كافة الصول الثابته من مباني 

واثاث وسيارات للشركة ولسيادتهم حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود البيع 
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والشراء واليجار والتوقيع على عقود التعديل للنظام الساسي للشركة امام الشهرالعقاري والسجل التجارى وله 

حق توكيل الغير في ذلك , وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسميه المختصة وادارات ونيابات المرور والشهر 

العقارى والسجل التجارى , ومصلحة الضرائب بكافة ماموريتها وكافة شركات التصالت هذا مع البقاء على 

كافة صلحيات رئيس مجلس الدارة .

4 - محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9021   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1994 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 29-12-1997  بــ :  ///تم رفع اسم الشريكة الموصيه 

من الشركة للوفاه //////// تخارج الشريكة الموصيه المذكوره بالعقد

5 - تامر علي محمود عزام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39834   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-11 

برقم ايداع   3028 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2003  بــ :  //// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح ادارة 

الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات والهيئات والمصالح والشهر العقارى والشركات والفراد والقضاء عن 

الشركة للشريك المتضامن الطرف الول السيد / تامر على محمود عزام وله فى هذا اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها كما له كمدير مسئوليه حق التوقيع على عقود القرض والرهن والتعامل مع البنوك من فتح 

حسابات وسحب وايداع والستدانه من البنوك كما له حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

6 - تامر علي محمود عزام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39834   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-11 

برقم ايداع   3028 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2003  بــ :  //// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح ادارة 

الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات والهيئات والمصالح والشهر العقارى والشركات والفراد والقضاء عن 

الشركة للشريك المتضامن الطرف الول السيد / تامر على محمود عزام وله فى هذا اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها كما له كمدير مسئوليه حق التوقيع على عقود القرض والرهن والتعامل مع البنوك من فتح 

حسابات وسحب وايداع والستدانه من البنوك كما له حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

18 - السيد امين محمد موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90989   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-05 

برقم ايداع   7661 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2018  بــ :  //// تم تخارج الشريك السيد / سامح سالم سعد ابو 

المجد من الشركة //// تم انضمام الشريك السيد / السيد امين محمد موسى كشريك متضامن //// حق الدارة 

والتوقيع / يكون حق الدارة والتوقيع للشريكين السيد / محمد امين محمد موسى هلل والسيد / السيد امين محمد 

موسى مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا على ان يكون ذلك باسم الشركة وعنوانها وفي المسائل 

المتعلقه باغراضها ومباشرة نشاطها المباشر فيما عدا اصول الشركة والبنوك فانها للشريكين مجتمعين

19 - محمد السيد محمد عبده المتبولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    93850   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   1894 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

7 - عصام محمد عبدالمنعم محمد عطيه  مدير عام   المقيد برقم قيد    5082   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-1992 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2006  بــ :  يتولى ادارة الشركة مدير او 

مديرون تعينهم الجمعيه العامه من بين الشركاء او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعيه العامه للشركة ان 

تعين مجلس من المديرين وتحول لهم السلطات والصلحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقة التعين سالفة 

الذكر عين الشركاء : السيد / عصام محمد عبدالمنعم محمد عطيه ويمثل مدير الشركة في علقاتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة واجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية  التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والقتراض بطريق العتماد واجراء القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع 

المحلت التجاريه والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة 

ال اذا وقعه المدير وللمدير حق التعامل باسم الشركة وتوقيع كافة العقود والمعاملت التى تحقق غرض الشركة 

وكذلك شراء وبيع الصول والسيارات وترخيصها والتصديق على عقود شراءها وبيعها بمكاتب الشهر العقاري 

والتوثيق وكذلك القتراض من البنوك والرهن
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8 - عل رشاد عبدالحميد عبدالحميد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56439   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2007 برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2007  بــ :  //// تم تعديل صفة الشريكه 

الموصيه / عل رشاد عبدالحميد عبدالحميد على الى شريكه متضامنه ////// يعدل حق الدارة والتوقيع الى الشريك 

/ السيد محمد الشافعى محمد السيد يونس و الشريكة / عل رشاد عبدالحميد عبدالحميد على ويباشر المديران 

وظيفتهما لمدة غير محددة ويصبح حق الدارة والتوقيع لشريكين منفردين وتحديد اختصاصاتهم وصلحياتهم 

كالتالي : يمثل مديران الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة وللمديران ) منفردين ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع وفتح الحسابات والفراج عن 

راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وحق 

بيع الراضي الزراعيه والصحراويه المملوكة للشركة للنفس وللغير وكذلك لهما حق بيع السيارات المملوكة 

للشركة للنفس وللغير والتوقيع على عقود البيع الخاصة بذلك امام الشهر العقاري ولهما ايضا حق بيع كل مايخص 

الشركة من اصول عقاريه وعينيه واصدار التوكيلت العامه والخاصة والتوقيع بذلك امام الشهرالعقاري وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

9 - حنا يوسف حنا يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28743   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2000 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2008  بــ :  بموجب قرار مجلس الدارة رقم 

2 بجلسة رقم 292 لسنة 2022 في يوم الثلثاء 27 / 12 / 2022 المعتمد من وزارة قطاع العمال العام مكتب 

الوزير :  تم التفاق على ادارج اسماء السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بالسجل التجاري بالضافة للسيد 

الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي وذلك على النحو التالي : 1- السيد المحاسب / حنا يوسف حنا يوسف - رئيس 

مجلس الدارة بالنابه 2- السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلمه الفقى - عضو مجلس الدارة 3- السيد 

الكيميائى / ايهاب محمد نبيل السباعى - عضو مجلس الدارة المنتخب

10 - محمود محمد حمزه سلمه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    76065   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2023 برقم ايداع   2201 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2012  بــ :  

11 - ماجد محمد سيد نصر حنفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    76065   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2023 برقم ايداع   2201 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2012  بــ :  

12 - احمد سليمان شريف العبانى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76863   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2012 برقم ايداع   4173 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2012  بــ :  /// ســقــط ســـهـــوا من عقد 

تكوين الشركة المحرر فى 2012/1/1 ملخصه مسجل برقم 204 لسنه 2012 شركات السكندرية ومشهرعنه ان 

حق الدارة والتوقيع للشريك الول / احمد سليمان شريف العبانى وله حق توكيل من ينوب عنه فى استلم 

مستحقات الشركة الماليه قبل الغير او الشركات او الجهات او الهيئات التى تتعامل مع الشركة وتمثيل الشركة فى 

الجهات الحكوميه او الغير الحكوميه وله حق الرهن والقتراض باسم الشركة وفتح حساب باسم الشركة لدى البنوك 

والتعامل معها باسم الشركة منفردا وله ايضا حق فتح فروع للشركة فى كافة انحاء العالم
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13 - محمد عبدالباسط محمد يوسف بدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    86840   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2016 برقم ايداع   10284 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2016  بــ :  //// تعديل حق الدارة والتوقيع 

: حق الدارة للشريكين المتضامنين ) السيد / محمد عبدالباسط محمد يوسف بدوي والسيد / محمد طه احمد بلل ( 

مجتمعين او منفردين والتعامل بإسم الشركة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والخاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر لهم حق التوقيع على عقود الشراء للعقارات والمنقولت 

وغيرها بإسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقاري وكافة الجهات والتعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والهيئات المالية من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك ولهم الحق في ابرام كافة العقود والصفقات سواء بالنقد او بالجل فيما عدا الرهون 

والقتراض والتسهيلت الئتمانية وبيع الصول الثابتة والعقارات والسيارات والراضي والتأجير بكافة صوره 

يكون بإجماع الشريكين المتضامنين معا ولهم الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

14 - احمد اسماعيل بسيونى خضر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87349   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2017 برقم ايداع   1368 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2017  بــ :  //// انضمام السيد / احمد 

اسماعيل بسيونى خضر ) مدير وشريك  ( بالشركة //// و انضمام شريك موصى فى الشركة مذكور فى العقد //// 

تخارج شريك موصى مذكور بالعقد //// تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / للطرف الول وللطرف الثالث 

مجتمعين او منفردين ) الشريك المتضامن _ احمد باهر احمد طاهر محمد ابوالعينين ( و ) الشريك المتضامن _ 

احمد اسماعيل بسيونى خضر ( ويقوم الشريكين بتمثيل الشركة اداريا وماليا وقانونيا امام الجهات الحكومية والغير 

الحكومية ولهم كافة السلطات والصلحيات لتحقيق غرض الشركة وكذلك لهم حق التوقيع على الصكوك 

والمستندات الماليه والمعاملت المصرفية وحق القتراض والرهن باسم الشركة وكذلك حق بيع اصول الشركة 

والتوقيع على اصول بيع السيارات وجميع الصول

15 - ياسر عبدالمنعم ابوالعينين عبدالمنعم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    87349   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2017 برقم ايداع   1368 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2017  بــ :  

16 - نانسى فؤاد عبدالعزيز توفيق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89350   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   11305 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  تخارج من الشركة الشريك 

المتضامن السيد / مروان احمد مصطفى حافظ  مصطفى //// وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للطرف الول 

السيد / احمد مصطفى حافظ مصطفى والطرف الرابع السيده / نانسى فؤاد عبدالعزيز توفيق فقط مجتمعين وكذلك 

للطرف الرابع السيدة / نانسى فؤاد عبدالعزيز توفيق ) مدير وشريك ( ولها الحق فى الدارة والتوقيع منفرده ولها 

الحق فى التعامل مع كافة الجهات والتوقيع على ابرام كافة العقود وبيع وشراء كافة اصول الشركة ولها الحق فى 

القتراض والرهن مع كافة البنوك العامله فى مصر ولها ان توكل او تفوض من تراه مناسبا ليحل محلها فى كل او 

بعض اختصاصها الغرض الذى انشأت الشركة من اجله ////
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17 - جمال محمد حلمى الفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9122   وتم ايداعه بتاريخ    1994-05-17 

برقم ايداع   1025 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  /// يعدل حق الدارة والتوقيع الى / الشريكين 

المتضامنين السيد / جمال محمد حلمى الفار والسيد / محمد عبدالرحيم محمد حلمى الفار مجتمعين او منفردين ولهما 

حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وشركات القطاع الخاص والبنوك والتامينات الجتماعيه 

والضرائب فى تعيين الموظفين ولهما مجتمعين او منفردين  حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولهما 

ايضا مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع الخاص ولهما حق اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن اغراض الشركة وعلى الخص 

تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بالنقد او بالجل وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات 

وحق التعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلق الحسابات وصرف 

الشيكات والتوقيع على عقود الرهن والقرض بكافة انواعها وكافة التعاملت البنكيه وكذلك لهما الحق فى شراء 

الصول الثابته والمنقوله باسم ولصالح الشركة لغراضها مجتمعين او منفردين ولهما ايضا مجتمعين او منفردين 

فى شراء جميع السيارات وبيعها وتحرير عقود البيع لها او تحرير توكيلت بالبيع لها لنفسهما او للغير ولهم حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق ذكره

20 - عصام رزق منصور ساويرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96371   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   7127 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  //// تم تخارج الشريك المتضامن 

السيد / ابانوب اسحق قلتة زكى من الشركة ////// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح / للشريكين المتضامنين السيد 

/ توماس اسحق قلتة زكى والسيد / عصام رزق منصور ساويرس سواء مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات 

اللزمة لتحقيق غرض الشركة والتوقيع على كافة العقود وفتح حسابات فى البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها 

وصرف كافة المبالغ المالية المستحقة للشركة لدى الغير ولهم حق القتراض من البنوك باسم الشركة وتوكيل 

المحاميين والمحاسبيين

21 - حازم صلح الدين محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96833   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   9838 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  يعدل مدير الفرع ليصبح / السيد 

حازم صلح الدين محمد عثمان مديرا للفرع

22 - حازم صلح الدين محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96833   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   9838 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  يعدل مدير الفرع ليصبح / السيد 

حازم صلح الدين محمد عثمان مديرا للفرع

23 - ريمون نبيل محروس يعقوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89564   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  //// تم تخارج شريك موصى 

مذكور بالعقد /////// تم تخارج الشريك المتضامن السيد / ماجد شنوده سمعان شنوده من الشركه /////// تم انضمام 

شريك موصى مذكور بالعقد //////// يعدل حق الدارة والتوقيع الى / حق الدارة والتوقيع للسيد / ريمون نبيل 

محروس يعقوب المعاملت المالية من فتح الحساب وسحب وايداع واستخراج الشيكات البنكية لدى البنوك بشرط 

ان تصدر العمال لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما اعمال التصرف التى تمس اصول 

الشركة من بيع او شراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى ل يكون ال بموافقة جميع الشركاء مجتمعين

24 - نبيله عبدالعزيز مصطفى رزق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    96331   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   6841 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

Page 57 of 83 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

25 - احمد  بدوى  مصطفى  بدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96331   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   6841 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  //// تم انضمام شريكه موصيه 

مذكوره بالعقد /////// تم تخارج الشريك المتضامن السيد / مصطفى فتحى السعيد على احمد غانم ////// يعدل حق 

الدارة والتوقيع الى / اتفق الشركاء على ان يكون حق التوقيع والدارة عن الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات 

الحكوميه والفراد للشريك المتضامن منفردا كما له الحق فى تمثيل الشركة امام المحاكم ومصلحة الشهر العقارى 

ومصلحة الضرائب وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكوميه وله الحق فى توكيل المحامين والمحاسبين 

وعزلهم واستبدالهم وله الحق فى التصالح والطعن والقرار والنكار اما حق تمثيل الشركة امام البنوك من فتح 

حسابات  جاريه واليداع فيها والسحب منها واصدار الشيكات والتوقيع عليها للشريك المتضامن منفردا ام حق 

تمثيل الشركة امام البنوك من رهن والقتراض بضمان البضائع او اوراق تجارية او بغير ضمان وكذا بيع العقار 

والصول والسيارات ورهنه فيكون حق التوقيع للشريك المتضامن منفرد

26 - الهام مصطفى احمد فراج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  /// تم رفع اسم السيد / مصطفى 

احمد فراج  والسيده / سعديه على عبدالرحمن من الشركة للوفاه /////// تم انضمام شريكه متضامنه السيده / الهام 

مصطفى احمد فراج /////// تم انضمام خمسة شركاء موصيين مذكورين بالعقد ////// يعدل حق الدارة والتوقيع الى 

/ ادارة الشركة وحق التوقيع فيها والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه لدارة المخبز تكون للطرف الول فقط 

الشريك المتضامن السيدة / الهام مصطفى احمد منفرده اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة ل تنفذ ال 

بموافقة جميع الشركاء

27 - اسماء مصطفى احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

28 - الحسينى مصطفى احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

29 - ناديه مصطفى احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

30 - اشرف مصطفى احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

31 - احمد مصطفى احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14015   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-1996 برقم ايداع   2551 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

32 - عبد الفتاح حسن عبد الفتاح محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45308   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2005 برقم ايداع   454 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  //// تم تخارج الشريك السيد / 

محمد عبدالسميع محمد عليوة من الشركة وإستلم حصته في راسمال الشركة //// حق الدارة والتوقيع : تعديل حق 

الدارة والتوقيع للشركاء السيد / عبدالفتاح حسن عبدالفتاح محمد والسيد / علء الدين سالم مرسي سالم مجتمعين أو 

منفردين
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33 - حسن محمدامين حسن محمد امين فايد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40654   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2003 برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  ///// تم رفع اسم الشريك 

المتضامن السيد / محمد امين حسن محمد امين فايد للوفاة /////// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح / السيد / حسن 

محمد امين حسن محمد امين فايد الشريك المتضامن منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات لتحقيق اغراض الشركة 

على ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ويكون له الحق فى التعامل امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف بكافة اشكال التعامل من سحب وايداع واصدار وصرف الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والتحويلت واستصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه وله حق القتراض من البنوك وله 

ابرام وتوقيع جميع انواع العقود وعقود المعاوضة والمشارطات والصفقات سواء بالنقد او بالجل وله الحق فى 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه والمستخلصات وله الحق فى 

الرهن والقتراض والحق فى شراء وبيع اصول الشركة وشراء وبيع المعدات واللت وبيع وشراء السيارات 

والتعامل مع ادارات المرور وله الحق فى الدخول فى الستثمارات الماليه بكافة اشكالها وله الحق فى تفويض 

وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

34 - محمد  ابراهيم احمد عبداللطيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66779   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2009 برقم ايداع   6406 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  تخارج من الشركة السيد / محمد 

احمد محمد صابر عمر من الشركة //// وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد / محمد ابراهيم احمد عبداللطيف ) منفردا ( لتحقيق غرض الشركة والشراء باسم الشركة وتمثيل 

الشركة امام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع التصرفات القانونية المتمثلة فى رهن او بيع عقارات 

او اصول الشركة او الحصول على القروض باسم الشركة

35 - عبدا عباس عباس حلمى ابوكرم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    97817   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4692 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  تخارج الشريك المتضامن السيد / 

على عباس عباس حلمى ابوكرم من الشركة ////  وتم انضمام الشريك المتضامن السيد / عبدا عباس عباس حلمى 

ابوكرم //// وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / حق الدارة والتوقيع موكولة للشريك المتضامن وحده وله حق 

التوقيع نيابة عن الشركة والدارة منفردا شريطة ان تكون بعنوان الشركة وضمن اغراضها
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تجديد افراد

1 - نظمي جيد بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16412   قيدت فى   20-03-1997 برقم ايداع    1131 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

2 - عبد العزيز صلح عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19375   قيدت فى   22-12-1997 برقم ايداع    

6745 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-21

3 - احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26785   قيدت فى   30-09-1999 برقم ايداع    5400 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

4 - عبد الهادى محمد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30417   قيدت فى   29-08-2000 برقم ايداع    

4655 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

5 - رومانى يعقوب شوقى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37769   قيدت فى   23-10-2002 برقم ايداع    

5198 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

6 - نعمه احمد عبدالمجيد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44318   قيدت فى   28-09-2004 برقم ايداع    

5504 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-27

7 - سامح محمود السيد احمد السماك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52076   قيدت فى   24-09-2006 برقم 

ايداع    6668 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

8 - تعدل السم التجارى الى العالميه للتجاره والتوريدات  العامه  محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

58555   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    10568 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-30

9 - يدون السم التالي الي  عمرو يوسف السيد الشريف - الشريف للستشارات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   58804   قيدت فى   17-01-2008 برقم ايداع    475 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-16

10 - صلح الدين احمد محمد حسن مازن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58848   قيدت فى   2008-01-20 

برقم ايداع    559 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

11 - سنترال دردشة محمود احمد محمد ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60346   قيدت فى   

29-04-2008 برقم ايداع    3689 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-28

12 - تعدل السم التجارى الى  محمد دسوقى عزيز الدين - العزيز للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

65241   قيدت فى   30-03-2009 برقم ايداع    2881 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-03-29

13 - صيدلية د احمد شحاته  احمد شحاته عبدالحميد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79599   قيدت فى   

19-06-2013 برقم ايداع    4473 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-18

14 - سعد سعد حسن حسن غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80422   قيدت فى   11-12-2013 برقم ايداع    

7827 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-10

15 - منى حسن يوسف محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86747   قيدت فى   06-11-2016 برقم 

ايداع    9876 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

16 - فاطمه على حنفى محمود الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89534   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    12511 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

17 - هويدا فتحى فرغلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89808   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

1413 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10
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18 - حسن يوسف محمد يوسف الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46596   قيدت فى   30-05-2005 برقم 

ايداع    3295 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

19 - سعاد فكري جاب ا لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48492   قيدت فى   04-12-2005 برقم ايداع    

7200 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-03

20 - صابر عوض محمد وزيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51203   قيدت فى   18-07-2006 برقم ايداع    

4921 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

21 - احمد عبدالرازق احمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52217   قيدت فى   08-10-2006 برقم 

ايداع    6962 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

22 - حلمى سالم حلمى احمد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59066   قيدت فى   31-01-2008 برقم 

ايداع    976 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

23 - خطاب للدويه\خالد خطاب محمد كتانة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61850   قيدت فى   2016-01-28 

برقم ايداع    753 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

24 - وليد محمد مصطفى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64473   قيدت فى   04-02-2009 برقم ايداع    

1043 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

25 - سهير محمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69148   قيدت فى   04-02-2010 برقم ايداع    

1109 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

26 - احمد احمد محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75712   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

401 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

27 - محمد بكر نجيب محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81591   قيدت فى   23-06-2014 برقم 

ايداع    4349 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

28 - على حسن على الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   714   قيدت فى   11-12-1989 برقم ايداع    758 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

29 - عادل السيد احمد الكردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10500   قيدت فى   29-01-1995 برقم ايداع    

307 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

30 - البيومى لتجاره الدوات الصحيه  ابراهيم بيومى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11376   قيدت فى   

02-07-1995 برقم ايداع    1794 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-01

31 - احمد محمد عبدالمجيد احمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16287   قيدت فى   10-03-1997 برقم 

ايداع    943 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

32 - حسن سعد حسن قرعاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24386   قيدت فى   20-03-1999 برقم ايداع    

1466 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

33 - رشاد محمد عبده ابوالنضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31372   قيدت فى   28-11-2000 برقم ايداع    

6379 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

34 - رشاد محمد عبده ابو النضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31372   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    

10403 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

35 - محمود محمد عبد القادر البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32536   قيدت فى   10-04-2001 برقم ايداع    

1806 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

36 - محمد يسري محمود امين قراعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47601   قيدت فى   03-09-2005 برقم 

ايداع    5391 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

37 - صيدليه د مى مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56264   قيدت فى   05-07-2007 برقم ايداع    

5546 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04
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38 - اسامه عبدالمنعم عبدالحميد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58870   قيدت فى   22-01-2008 برقم 

ايداع    616 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

39 - اشرف السيد رياض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60160   قيدت فى   14-04-2008 برقم ايداع    

3277 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

40 - عبدا ناشد مشرقى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64395   قيدت فى   28-01-2009 برقم 

ايداع    858 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-27

41 - شاديه فهمى على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68332   قيدت فى   07-12-2009 برقم ايداع    

10230 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

42 - محمد البسيونى زكى شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71102   قيدت فى   16-06-2010 برقم ايداع    

5763 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

43 - محمد عبدالمعطى ابراهيم الدعوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76845   قيدت فى   30-05-2012 برقم 

ايداع    4104 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

44 - ايمان البدرى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78295   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

9036 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

45 - سعد محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81682   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

4708 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

46 - عبير خيرى صادق احمد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81970   قيدت فى   2014-09-03 

برقم ايداع    5864 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

47 - جمعه احمد اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82972   قيدت فى   17-02-2015 برقم 

ايداع    1294 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

48 - نبيل حمدى عبد المجيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6044   قيدت فى   25-10-1992 برقم ايداع    

1795 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

49 - ممدوح محمود عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38373   قيدت فى   30-12-2002 برقم ايداع    

6377 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

50 - رمضان عبدالنبى الشرقاوى وهبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47944   قيدت فى   03-10-2005 برقم 

ايداع    6067 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

51 - ابراهيم محمد محمد عبد الرحمن الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59483   قيدت فى   2008-02-27 

برقم ايداع    1849 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

52 - عاطف محمد المختار عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69226   قيدت فى   11-02-2010 برقم 

ايداع    1328 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

53 - كامل رمضان محمد ابورواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75602   قيدت فى   02-01-2012 برقم 

ايداع    42 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

54 - وليد محمد محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77066   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

4787 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

55 - يسرى عبد ا مبروك النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78342   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

9172 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

56 - جورج عطاا اسكاروس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80576   قيدت فى   2014-01-08 

برقم ايداع    125 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

57 - رامى محمد حسن احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85801   قيدت فى   26-05-2016 برقم 

ايداع    5154 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

58 - محمد فاروق عبد الحميد محمد شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89769   قيدت فى   2018-02-06 

برقم ايداع    1279 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05
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59 - عفاف محمد محمود حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10020   قيدت فى   13-11-1994 برقم ايداع    

3554 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-12

60 - عيسى محمد عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19926   قيدت فى   19-02-1998 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

61 - جمال فهيم عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20095   قيدت فى   05-03-1998 برقم ايداع    

945 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

62 - اشرف شفيق خضر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51518   قيدت فى   14-08-2006 برقم ايداع    

5563 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

63 - مجدي السيد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58600   قيدت فى   02-01-2008 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

64 - عبد الهادى عبد المنعم السيد يوسف صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76689   قيدت فى   

07-05-2012 برقم ايداع    3522 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

65 - محمد سمير محمد محمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77279   قيدت فى   29-07-2012 برقم 

ايداع    5508 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

66 - باسم حسن عطيه عزب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79103   قيدت فى   03-04-2013 برقم 

ايداع    2481 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

67 - عمرو امين سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83023   قيدت فى   26-02-2015 برقم ايداع    

1544 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

68 - ميلد ناجى شنوده خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84314   قيدت فى   11-10-2015 برقم ايداع    

7617 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

69 - احمد محمد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88638   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

7276 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

70 - محمود محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89038   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

6631 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

71 - جيهان ابراهيم عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10780   قيدت فى   26-03-1995 برقم ايداع    

777 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

72 - محمد عبدالفتاح بخيت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14488   قيدت فى   05-10-1996 برقم 

ايداع    3249 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

73 - مارى زاهى سليما اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19987   قيدت فى   24-02-1998 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

74 - صيدليه د سامح ابراهيم الرفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37958   قيدت فى   12-11-2002 برقم 

ايداع    5566 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

75 - سهام ابراهيم محمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54984   قيدت فى   19-04-2007 برقم ايداع    

3016 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

76 - اسعد سليمان منصور يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55579   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

4232 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

77 - صيدلية د/ محمد محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56603   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    

6186 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

78 - حسام اسماعيل امين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56857   قيدت فى   22-08-2007 برقم ايداع    

6935 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21
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79 - بهجت صبحى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59138   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

80 - هند صالح صلح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65267   قيدت فى   01-04-2009 برقم ايداع    

2953 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

81 - عادل عبدالوهاب رمضان الطراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72067   قيدت فى   2010-09-14 

برقم ايداع    8279 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

82 - احمد محمد مصطفى مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76345   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

2428 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

83 - نعمه بركات سعيد مليك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76873   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

4200 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

84 - عماد بشرى سامى فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78703   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

916 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

85 - وائل جمال عبد المجيد سافوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83629   قيدت فى   24-05-2015 برقم 

ايداع    4146 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

86 - محمد سعد سعد غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87107   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

87 - مجدى محمد عبدالرازق رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5160   قيدت فى   03-05-1992 برقم 

ايداع    688 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

88 - طارق محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20056   قيدت فى   02-03-1998 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-01

89 - تامر طه محمود جمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26318   قيدت فى   23-08-1999 برقم ايداع    

4605 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

90 - مهدى عبدالحليم صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33740   قيدت فى   01-08-2001 برقم ايداع    

3991 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

91 - سماح مصطفى محمود سعد مطحنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55492   قيدت فى   22-05-2007 برقم 

ايداع    4054 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

92 - حميد رمضان محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55726   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

4508 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

93 - محفوظ على فرغلى حسب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57198   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    7573 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

94 - منشأة راوية رشيد للتصنيع والتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58181   قيدت فى   2007-11-29 

برقم ايداع    9720 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

95 - تامر محمد يوسف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58400   قيدت فى   16-12-2007 برقم ايداع    

10207 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

96 - محمد السيد رزق درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58455   قيدت فى   23-12-2007 برقم ايداع    

10321 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

97 - رضا نبيل محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66213   قيدت فى   08-06-2009 برقم ايداع    

5171 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-07

98 - ابراهيم زاهر تاوضروس عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66413   قيدت فى   2009-06-21 

برقم ايداع    5574 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

99 - عماد الدين صادق صادق حسنين دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66491   قيدت فى   2009-06-24 

برقم ايداع    5753 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23
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100 - السيد عبدالرحمن السيد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70277   قيدت فى   22-04-2010 برقم 

ايداع    3856 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

101 - حسن مندور حسن حسن طرفايه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73956   قيدت فى   23-05-2011 برقم 

ايداع    3102 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

102 - صفوت نافع محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74222   قيدت فى   23-06-2011 برقم ايداع    

3974 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

103 - محمد رمضان السيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76427   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

2750 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

104 - عبده محمدين عبدالمنعم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78835   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    1351 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

105 - احمد سعد احمد على ابوسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88943   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    9080 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

106 - محمد على محمد المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89324   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

11138 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

107 - محمد محمد سليمان احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89768   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    10264 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

108 - عادل مصطفى بيبرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89834   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

1562 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

109 - سعيد عز الدين حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12641   قيدت فى   28-01-1996 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

110 - محمود ابراهيم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19410   قيدت فى   24-12-1997 برقم ايداع    

6793 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

111 - تم تصحيح السم التجاري الى / صفاء محمد عبده عبدالهادي ) طبقا لبطاقة الرقم القومي (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   23357   قيدت فى   17-12-1998 برقم ايداع    6299 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

112 - شادية محمد عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48575   قيدت فى   12-12-2005 برقم ايداع    

7379 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-11

113 - جان نبيل فهمي مطران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50670   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

3868 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

114 - صابر محمد عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58144   قيدت فى   27-11-2007 برقم 

ايداع    9635 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

115 - صابر محمد عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58144   قيدت فى   27-11-2007 برقم 

ايداع    9636 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

116 - صابر محمد عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58144   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    10100 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

117 - محمد رضا محمود محمد عفيفى الوردانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59064   قيدت فى   

31-01-2008 برقم ايداع    6969 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-30

118 - خالد محمد متولى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59639   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-08

119 - منتصر محمد حفني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64028   قيدت فى   01-01-2009 برقم ايداع    

9 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31
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120 - ايمن صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67916   قيدت فى   27-10-2009 برقم ايداع    

9156 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

121 - محمد محى عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72298   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

9073 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

122 - اضافه السم التجارى النويهى للرحلت  محمود محمد رمضان منصور النويهى  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   78066   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    8219 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-20

123 - ابراهيم محمد اسماعيل صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85669   قيدت فى   08-05-2016 برقم 

ايداع    4551 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

124 - فاتن محمود عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5739   قيدت فى   31-08-1992 برقم ايداع    

1397 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-30

125 - هشام محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24497   قيدت فى   01-04-1999 برقم ايداع    

1637 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

126 - جمال السيد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30470   قيدت فى   04-09-2000 برقم ايداع    

4752 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

127 - محمد رجب محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30819   قيدت فى   04-10-2000 برقم ايداع    

5362 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

128 - طارق احمد عبدالعزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

129 - طارق احمد عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    3370 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

130 - طارق احمد عبدالعزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   17-07-2012 برقم ايداع    

5254 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

131 - طارق احمد عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   28-09-2010 برقم 

ايداع    8634 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

132 - شريف ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33091   قيدت فى   07-06-2001 برقم ايداع    

2860 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

133 - المتحده للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات - عادل نجيب مرزوق محمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   33406   قيدت فى   03-07-2001 برقم ايداع    3401 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

134 - توفيق الشحات توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35218   قيدت فى   15-01-2002 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

135 - البيسى لبيع الحذيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56608   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

6199 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

136 - تعدل السم التجارى إلى  ميره للمقاولت  احمد حسنى السيد ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58085   

قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    9519 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-24

137 - حسن على محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59209   قيدت فى   11-02-2008 برقم ايداع    

1279 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

138 - ياسر حسن عبدالغفار حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59233   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11
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139 - عماد بكر محمود ابوكليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70481   قيدت فى   09-05-2010 برقم ايداع    

4314 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

140 - موسى نصرا عبدا عجايبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70788   قيدت فى   27-05-2010 برقم 

ايداع    5052 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

141 - محمد على سليمان عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78627   قيدت فى   28-01-2013 برقم 

ايداع    686 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

142 - مجدى مريد هابيل بسكالس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53057   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

8661 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

143 - مي محمد مصطفي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53737   قيدت فى   04-02-2007 برقم 

ايداع    791 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

144 - عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58000   قيدت فى   

19-11-2007 برقم ايداع    9357 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-18

145 - السعيد عبد الرحيم السعيد حسن مقلد - السعيد مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58293   قيدت فى   

06-12-2007 برقم ايداع    9964 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-05

146 - السيد عبدالحكيم محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59222   قيدت فى   11-02-2008 برقم 

ايداع    1304 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

147 - خطاب احمد محمد حسن خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71504   قيدت فى   12-07-2010 برقم 

ايداع    6686 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

148 - محمود مصطفى محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73500   قيدت فى   14-02-2013 برقم 

ايداع    1191 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

149 - عزيز قدرى عاشور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73892   قيدت فى   17-05-2011 برقم ايداع    

2896 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

150 - وليد سعيد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77560   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

6531 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

151 - محمد مصطفى احمد محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78606   قيدت فى   2013-01-27 

برقم ايداع    629 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

152 - علء الدين على محمد عبد الوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14632   قيدت فى   1996-10-15 

برقم ايداع    3452 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

153 - اشرف احمد محمود الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27360   قيدت فى   17-11-1999 برقم ايداع    

6414 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

154 - طارق احمد عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   23-12-2002 برقم 

ايداع    1000002 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

155 - طارق احمد عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   19-03-2006 برقم 

ايداع    1000003 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

156 - طارق قدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49571   قيدت فى   21-03-2006 برقم ايداع    1718 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

157 - شاهنده محسن سرور سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51531   قيدت فى   15-08-2006 برقم 

ايداع    5589 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

158 - محمد احمد نبيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52839   قيدت فى   27-11-2006 برقم ايداع    

8210 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26
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159 - يعدل السم التجارى ليصبح اسامة عبد الحافظ للستشارات الهندسية والمقاولت والتوريدات  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   54007   قيدت فى   21-02-2007 برقم ايداع    1342 وفى تاريخ  15-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

160 - مكتبة ادهم  ادهم محمد هانى رفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54094   قيدت فى   2007-02-28 

برقم ايداع    1533 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

161 - عادل عبدالجواد عبده عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55803   قيدت فى   10-06-2007 برقم 

ايداع    4635 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

162 - احمد سعدون ضمرانى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61214   قيدت فى   18-06-2008 برقم 

ايداع    5516 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-17

163 - محمد سعد عبدالعزيز ابوسعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68761   قيدت فى   10-01-2010 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09

164 - امين مصطفى امين مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70445   قيدت فى   05-05-2010 برقم ايداع    

4216 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

165 - امين مصطفى امين مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70445   قيدت فى   12-11-2015 برقم ايداع    

8540 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

166 - امين مصطفى امين مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70445   قيدت فى   12-11-2015 برقم ايداع    

8541 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

167 - حسن حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76449   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    

2820 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

168 - احمد رمضان اسماعيل فلفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77172   قيدت فى   11-07-2012 برقم 

ايداع    5152 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

169 - احمد ابراهيم احمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78775   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

1158 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

170 - احمد ابراهيم احمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78775   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

6935 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

171 - تم تعديل السم التجاري ليصبح / ابوالخير للتصوير والطباعة - احمد محمد صبري فرج ابوالخير  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   85894   قيدت فى   09-06-2016 برقم ايداع    5562 وفى تاريخ  2023-02-15  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

172 - شريف محمد عبدالعزيز عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87419   قيدت فى   2017-02-23 

برقم ايداع    1679 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

173 - نرمين احمد عبدالفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90010   قيدت فى   11-03-2018 برقم 

ايداع    2538 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

174 - ابراهيم محمد صالح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90040   قيدت فى   13-03-2018 برقم 

ايداع    2674 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

175 - ماري تريز انطون جرجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99061   قيدت فى   30-09-2012 برقم ايداع    

1948672 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

176 - مؤسسه قباء مصر ـ محمد احمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14346   قيدت فى   

26-09-1996 برقم ايداع    3049 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-25

177 - احمد على عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32360   قيدت فى   24-03-2001 برقم ايداع    

1489 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23
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178 - رضا محمد عبد الهادى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45683   قيدت فى   10-03-2005 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

179 - عبدالمنعم نبيل عبدالمنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58797   قيدت فى   16-01-2008 برقم 

ايداع    463 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

180 - رومانى شكرى ناشد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77682   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

6977 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

181 - يوسف صابر ابوالنصر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78238   قيدت فى   11-12-2012 برقم 

ايداع    8820 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

182 - امير محمود مرعى عيسي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78353   قيدت فى   26-09-2013 برقم 

ايداع    6155 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

183 - امير محمود مرعى عيسي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78353   قيدت فى   25-12-2012 برقم 

ايداع    9195 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

184 - احمد عباس احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78518   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

338 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

185 - احمد حسن احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79508   قيدت فى   06-06-2013 برقم ايداع    

4135 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

186 - هانى جميل توفيق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82288   قيدت فى   04-11-2014 برقم ايداع    

7395 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

187 - محمد على محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82462   قيدت فى   27-11-2014 برقم ايداع    

8199 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

188 - على رمضان على فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86162   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

6916 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

189 - كريم محمد عرفات ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88933   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

9038 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

190 - اشرف على خلف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5244   قيدت فى   18-05-1992 برقم ايداع    

791 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

191 - السيد محمد السيد الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25843   قيدت فى   17-07-1999 برقم ايداع    

3864 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

192 - حسن احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30971   قيدت فى   18-10-2000 برقم ايداع    

5639 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

193 - على محمد قناوى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40088   قيدت فى   06-07-2003 برقم 

ايداع    3511 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-05

194 - كام وان فوتو ان فيديو/كمال على عمر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48975   قيدت فى   

29-01-2006 برقم ايداع    427 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-28

195 - القمر السعودى للرحلت - مسعود محمد عمر على ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51932   

قيدت فى   13-09-2006 برقم ايداع    6401 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-12

196 - صيدليةد0 محمد عجوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53082   قيدت فى   12-12-2006 برقم ايداع    

8710 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

197 - خالد احمد ابراهيم خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68415   قيدت فى   14-12-2009 برقم ايداع    

10467 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13
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198 - سامح يوسف محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78754   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    1017 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

199 - مصطفى اشرف مصطفى السيد غلوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84416   قيدت فى   

28-10-2015 برقم ايداع    8140 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-27

200 - احمد حماد محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86551   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

8932 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

201 - عبد ا احمد شوقى محمد مرسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87528   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    2385 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

202 - محمود حسن عبدالرؤوف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87747   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3595 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

203 - مصطفى محمد محمد طميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88081   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    5103 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

204 - عماد محمود خليل محمود الجندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88688   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    7481 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

205 - محمد عبدالسلم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16256   قيدت فى   08-03-1997 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

206 - يعدل السم التجارى الى فارس حسن شرابى  ستار ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19726   قيدت 

فى   26-01-1998 برقم ايداع    971 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-25

207 - محمد فتحي ابراهيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34796   قيدت فى   13-11-2001 برقم 

ايداع    5979 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

208 - مصطفي كامل محمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38886   قيدت فى   01-03-2003 برقم 

ايداع    1046 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

209 - مصطفى كامل محمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38886   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    2037 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

210 - محمد كامل عبد الرازق محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59171   قيدت فى   07-02-2008 برقم 

ايداع    1186 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

211 - صيدليه  عاصم محمد محمود الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62556   قيدت فى   2008-09-10 

برقم ايداع    8257 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

212 - توفيق متولى توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68030   قيدت فى   05-11-2009 برقم ايداع    

9425 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04

213 - محمد فتحى عبدالعال سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74667   قيدت فى   23-08-2011 برقم 

ايداع    5417 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

214 - مديحه      خلف محمد فرغل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77757   قيدت فى   08-10-2012 برقم 

ايداع    7167 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

215 - شريف محمد السيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88814   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    8231 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

216 - محمد باهى محمد حسن النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89262   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    10750 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

217 - اشرف فتحى السعيد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89771   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

1281 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05
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218 - عمر محمد السعيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4941   قيدت فى   11-03-1992 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

219 - محمود عبدا حسن السحيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5204   قيدت فى   12-05-1992 برقم ايداع    

735 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

220 - ابراهيم محمود محمد القفاص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16433   قيدت فى   23-03-1997 برقم 

ايداع    1165 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

221 - محمود عبدا  حسن السجينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18717   قيدت فى   30-10-1997 برقم 

ايداع    5723 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

222 - السيد محمد السيد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20268   قيدت فى   21-03-1998 برقم ايداع    

1239 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

223 - اتيليه ودراي كلين فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59499   قيدت فى   28-02-2008 برقم ايداع    

1887 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

224 - قطب عمر عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60317   قيدت فى   24-04-2008 برقم 

ايداع    3628 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

225 - ياسين منصور راغب محمد العتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77301   قيدت فى   2012-08-01 

برقم ايداع    5593 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

226 - وائل فتح ا محمود متولى الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78288   قيدت فى   2012-12-19 

برقم ايداع    9012 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

227 - هشام احمد محمد زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78541   قيدت فى   17-01-2013 برقم ايداع    

410 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

228 - الشاذلى للدوات الصحيه - خميس محمد احمد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78898   قيدت فى   

03-03-2013 برقم ايداع    1568 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-02

229 - باسم ابراهيم محمود رجب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87770   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    3670 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

230 - عمرو اسامه عبد المحسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89867   قيدت فى   19-02-2018 برقم 

ايداع    1764 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

231 - نبيل عبد الرازق محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2061   قيدت فى   14-08-1990 برقم ايداع    

1381 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-13

232 - القراشيلى للستيراد والتصدير احمد سعيد اسماعيل محمود القراشيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

28287   قيدت فى   15-02-2000 برقم ايداع    773 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-02-14

233 - وجدى جرجس معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30559   قيدت فى   12-09-2000 برقم ايداع    

4914 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

234 - جاد معوض جاد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35424   قيدت فى   06-02-2002 برقم ايداع    

635 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

235 - تعدل السم التجارى الى  جويلي للطباعه - اشرف محمد عبد السلم جويلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

35741   قيدت فى   19-03-2002 برقم ايداع    1302 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-18

236 - نور الهدي حسن محمد حسن علي صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48774   قيدت فى   

02-01-2006 برقم ايداع    26 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-01
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237 - رياض يوسف السيد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52503   قيدت فى   02-11-2006 برقم 

ايداع    7528 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

238 - رياض يوسف السيد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52503   قيدت فى   02-11-2006 برقم 

ايداع    7529 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

239 - احمد رمضان عبد العال حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52596   قيدت فى   12-11-2006 برقم 

ايداع    7739 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

240 - ناصر حمدى محمد عصفور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54934   قيدت فى   16-04-2007 برقم 

ايداع    2903 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

241 - احمد عبد الفتاح ابو العنين بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60194   قيدت فى   16-04-2008 برقم 

ايداع    3374 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

242 - محمد محمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65353   قيدت فى   08-04-2009 برقم ايداع    

3178 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

243 - جورج وديع كامل ابراهيم عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73493   قيدت فى   2011-03-21 

برقم ايداع    1621 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

244 - شبل عطيه على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77152   قيدت فى   10-07-2012 برقم ايداع    

5097 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

245 - رياض يوسف السيد القاضى  الرياض ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89432   قيدت فى   

13-12-2017 برقم ايداع    11885 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-12

246 - نوره سعد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89567   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    

151 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

247 - فاروق عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3767   قيدت فى   24-07-1991 برقم ايداع    

1078 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

248 - سعيد السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7937   قيدت فى   03-11-1993 برقم ايداع    

1970 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

249 - سعيد السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7937   قيدت فى   25-10-1997 برقم ايداع    

5619 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

250 - رمضان ابو الفتوح عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19319   قيدت فى   16-12-1997 برقم 

ايداع    6656 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

251 - محمود حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20317   قيدت فى   24-03-1998 برقم ايداع    

1305 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-23

252 - صيدلية د منى عادل عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43862   قيدت فى   2004-08-10 

برقم ايداع    4582 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

253 - راجى وحيد مفيد اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45055   قيدت فى   27-12-2004 برقم 

ايداع    7102 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

254 - صيدلية د محمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49137   قيدت فى   15-02-2006 برقم ايداع    

799 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

255 - جمال سعيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54492   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

2301 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

256 - حسنى ابراهيم على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54981   قيدت فى   19-04-2007 برقم ايداع    

3012 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18
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257 - حسنى ابراهيم على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54981   قيدت فى   19-04-2007 برقم ايداع    

3013 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

258 - امل محمد جاد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57808   قيدت فى   07-11-2007 برقم ايداع    

8931 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

259 - صلح محمود خليفه عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59302   قيدت فى   17-02-2008 برقم 

ايداع    1465 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

260 - مصطفى عباس ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61499   قيدت فى   03-07-2008 برقم ايداع    

6066 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-02

261 - رشدي سعيد احمد رشدي الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78933   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    1725 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

262 - رشدي سعيد احمد رشدي الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78933   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    1726 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

263 - رشدي سعيد احمد رشدي الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78933   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    1727 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

264 - تعدل السم التجارى الى  محمد حافظ سعيد جمعه البكتوشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83003   قيدت 

فى   23-02-2015 برقم ايداع    1429 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-22

265 - احمد سعيد محمد منير فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86949   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    10804 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

266 - عمر خالد جابر يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86969   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    10917 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

267 - عمر خالد جابر يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86969   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    11029 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

268 - حامد عبدالمنعم محمد محارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86980   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    10962 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

269 - احمد محمد ممدوح عبدالرؤوف دغيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89563   قيدت فى   2018-01-03 

برقم ايداع    141 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

270 - ماهر سمير جاد الرب جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89570   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    170 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

271 - احمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9906   قيدت فى   27-10-1994 برقم 

ايداع    3332 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

272 - عيد عبدالرحيم احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14088   قيدت فى   01-09-1996 برقم ايداع    

2652 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

273 - اشرف احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33118   قيدت فى   11-06-2001 برقم ايداع    

2907 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

274 - عبدالرحيم عيد عبدالرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37620   قيدت فى   07-10-2002 برقم 

ايداع    4903 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

275 - خالد عبد النبى بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44412   قيدت فى   09-10-2004 برقم ايداع    

5711 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-08

276 - علي اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51501   قيدت فى   13-08-2006 برقم ايداع    

5530 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12
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277 - أمير مختار عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51984   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    

6494 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

278 - عصام السيد السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54320   قيدت فى   13-03-2007 برقم 

ايداع    1968 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

279 - جمال احمد عبدالعال عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64181   قيدت فى   13-01-2009 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-12

280 - احمد عادل فهمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76043   قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    

1440 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

281 - مصطفى مبروك رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76446   قيدت فى   08-04-2012 برقم 

ايداع    2809 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

282 - بهاء الدين محمد المنوفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79367   قيدت فى   19-05-2013 برقم 

ايداع    3591 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

283 - رفيق على عبده عبدالبين غزلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84974   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    656 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

284 - مصطفى محمد عبدالبارى ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88021   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    4764 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

285 - ريم حسن على دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38496   قيدت فى   15-01-2003 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

286 - سعيد لطفى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51577   قيدت فى   17-08-2006 برقم 

ايداع    5685 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

287 - سلوى صلح الدين عبد اللطيف البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54083   قيدت فى   2007-02-27 

برقم ايداع    1510 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

288 - تعدل السم التجارى الى مصر اكتوبر للتجاره والمقاولت  السيد راشد محمد ناصر  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   57024   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    7245 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-02

289 - مينا كامل مكرم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58585   قيدت فى   01-01-2008 برقم ايداع    7 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

290 - محمد عبدالعزيز حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59184   قيدت فى   10-02-2008 برقم ايداع    

1215 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

291 - حنا زاخر جرجس تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59261   قيدت فى   13-02-2008 برقم 

ايداع    1375 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

292 - اضافة السم التجارى  مكتب الفاروق للمقاولت العامة  سمير فاروق احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   64054   قيدت فى   04-01-2008 برقم ايداع    58 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-03

293 - اسلم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66616   قيدت فى   18-06-2015 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

294 - طارق ارمانيوس زاكى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77182   قيدت فى   2012-07-12 

برقم ايداع    5174 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

295 - حسن حمزه محمد حمزه الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78158   قيدت فى   02-12-2012 برقم 

ايداع    8538 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01
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296 - الفاروق للستيراد والتصدير - محمد فاروق يحيي ياقوت عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78361   

قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    9219 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-25

297 - عادل محمد احمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80904   قيدت فى   06-03-2014 برقم ايداع    

1553 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

298 - جيهان صدقى فخرى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85048   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    

968 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

299 - احمد امين حميده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89345   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

11265 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

300 - تم تعديل السم التجارى ليصبح / مايكل ميلد سعد فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14529   قيدت 

فى   09-10-1996 برقم ايداع    3308 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

301 - صلح احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32442   قيدت فى   12-04-2001 برقم ايداع    

1635 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

302 - ابراهيم الدسوقي عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34748   قيدت فى   07-11-2001 برقم 

ايداع    5876 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

303 - فتحي سعد رزق نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35662   قيدت فى   11-03-2002 برقم ايداع    

1125 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

304 - تعدل السم التجارى إلى  مكتب رحلت  محمد عبدالرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35805   

قيدت فى   27-03-2003 برقم ايداع    1447 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-26

305 - علء الدين محمد الشاطبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37600   قيدت فى   05-10-2002 برقم ايداع    

4862 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-04

306 - ايمن عبد المحسن شيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54840   قيدت فى   10-04-2007 برقم ايداع    

2741 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

307 - صيدلية د سامح عادل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57471   قيدت فى   09-10-2007 برقم ايداع    

8129 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

308 - رضا علي احمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57849   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    

9014 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

309 - محمد خنيزى محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58456   قيدت فى   23-12-2007 برقم 

ايداع    10325 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

310 - جاكلين جرجس تدرى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77398   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    5923 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

311 - صلح شعبان بلتاجى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79058   قيدت فى   26-03-2013 برقم ايداع    

2295 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

312 - حمد ا عبدالحفيظ عبدالمعطى فدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84676   قيدت فى   2015-12-09 

برقم ايداع    9407 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

313 - اسامه رمضان عبدالسلم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88261   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    5976 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

314 - احمد فتحى عبدالحميد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89333   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    11190 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22
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تجديد شركات

1 - شركة طيبة ترانس - يوسف توما يوسف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52160  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   4886 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

2 - يعدل السم التجارى الى / ريمون نبيل محروس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   89564  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   142 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

3 - ميشيل اسكندر بشاره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3844  قيدت فى  06-08-1991 برقم ايداع   

1172 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  12:00:00ص

4 - تعدل السم التجارى الى ماهيتاب حسن عبد الرحيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18808  قيدت فى  

08-11-1997 برقم ايداع   5877 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

5 - ماهيتاب حسن عبد الرحيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18808  قيدت فى  03-03-1999 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2024  

12:00:00ص

6 - محمد حامد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35791  قيدت فى  26-03-2002 برقم ايداع   

1420 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

7 - سامح ومحمد خميس عبد المعبود وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   80645  قيدت فى  2014-01-23 

برقم ايداع   443 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2024  

12:00:00ص

8 - احمد سنبل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89901  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   1952 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

9 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

28-08-1989 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2024  12:00:00ص

10 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

21-06-1992 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

11 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

05-04-1994 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2024  12:00:00ص

12 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

17-05-1995 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2025  12:00:00ص

13 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

09-05-1999 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2024  12:00:00ص

14 - شركة الشرق الوسط للكيماويات ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   99010  قيدت فى  

02-08-1999 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2024  12:00:00ص
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15 - مفرح فاروق خله بخيت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58015  قيدت فى  20-11-2007 برقم 

ايداع   9379 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

16 - وليد زينهم جاد وابراهيم محمد ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   89537  قيدت فى  28-12-2017 برقم 

ايداع   12536 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

17 - شركة المنار للمقاولت الهندسية ابناء حسن محمد محارم عنهم عصام حسن      محمد محارم وشركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   12726  قيدت فى  15-02-1996 برقم ايداع   426 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2026  12:00:00ص

18 - تعدلت السم التجارى الى  المجموعـه المتحـده للمشـاريع  وليـد رمـضان محمـود عمـاره وشـريكتـه 

UNITED GROUP ENTERPRISES   شركة سبق قيدها برقم :   58473  قيدت فى  2007-12-24 

برقم ايداع   10354 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

19 - تم تعديل اسم الشركه الى / شركه كونتننتال للخدمات الفنيه _ اسماء حسين خليل وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   89787  قيدت فى  07-02-2018 برقم ايداع   1345 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

20 - عصام محمد احمد مقبول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22167  قيدت فى  14-09-1998 برقم 

ايداع   4300 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  

12:00:00ص

21 - ايهاب محفوظ ذكى وعماد محمود ذكى   شركة سبق قيدها برقم :   55404  قيدت فى  16-05-2007 برقم 

ايداع   3864 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

22 - تعدل اسم الشركه الى  شركه هشام فوده وشركاه ) فوده موتورز (   شركة سبق قيدها برقم :   76980  

قيدت فى  13-06-2012 برقم ايداع   4537 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/06/2027  12:00:00ص

23 - حمدى ابراهيم صقر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   78633  قيدت فى  29-01-2013 برقم ايداع   

714 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

24 - مخبز العمال - محمد ثابت جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86912  قيدت فى  2016-11-28 

برقم ايداع   10633 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  

12:00:00ص

25 - حسن عبدالقادر ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78719  قيدت فى  07-02-2013 برقم ايداع   

968 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

26 - حوريما شركه ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   99069  قيدت فى  10-02-1991 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2026  

12:00:00ص

27 - ماجد يوسف ونيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27483  قيدت فى  27-11-1999 برقم ايداع   

6632 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2024  12:00:00ص

28 - تعدل اسم الشركة  قصر اولد الزوات  رمضان السيد محمود وشريكه مجدي السيد محمود   شركة سبق 

قيدها برقم :   38437  قيدت فى  11-01-2003 برقم ايداع   118 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

29 - سعيد عبادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41764  قيدت فى  13-01-2004 برقم ايداع   220 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2024  12:00:00ص
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30 - محمد عبدالبصير ابراهيم مهدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   78218  قيدت فى  2012-12-09 

برقم ايداع   8740 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

31 - شريف السيد عبدالمنعم السيد وشريكته دينا   شركة سبق قيدها برقم :   86631  قيدت فى  2016-10-23 

برقم ايداع   9383 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  

12:00:00ص

32 - اشرف حسن احمد ياقوت وشريكه احمد حسن احمد ياقوت   شركة سبق قيدها برقم :   88766  قيدت فى  

20-08-2017 برقم ايداع   7891 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/08/2027  12:00:00ص

33 - خلفاء سمير محمد عبدالعال سليمان - نزاهه شعبان ابراهيم اسماعيل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

89030  قيدت فى  10-09-2017 برقم ايداع   9589 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

34 - نزاهه شعبان ابراهيم اسماعيل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   89030  قيدت فى  2017-10-25 

برقم ايداع   10179 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  

12:00:00ص

35 - اصبح  على محمد على سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92887  قيدت فى  2012-05-10 

برقم ايداع   5258 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

36 - شركة الريادة للتنمية والتعمير ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19806  قيدت فى  09-02-1998 برقم 

ايداع   503 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  12:00:00

ص

37 - مجموعة ابوالعينين التجارية - حسام باهر ابو العينين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48444  قيدت 

فى  28-01-2005 برقم ايداع   7093 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2025  12:00:00ص

38 - ادهم ابوالخير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57601  قيدت فى  24-10-2007 برقم ايداع   8461 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00ص

39 - نور الدين الشريف للتوزيع والتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   71067  قيدت فى  

12-07-2017 برقم ايداع   6501 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

40 - ورثه  محمد عبدالسلم احمد المصرى  عنهم  اسلم محمد عبدالسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

90021  قيدت فى  12-03-2018 برقم ايداع   2609 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00ص

41 - شريف حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   99090  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   

9331 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

42 - ساموراى  امانى سليم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   12407  قيدت فى  19-12-1995 برقم ايداع   

3632 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2025  12:00:00ص

43 - يعدل السم التجارى الى  السيد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14951  قيدت فى  

09-11-1996 برقم ايداع   3919 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2026  12:00:00ص

44 - عماد فايز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16374  قيدت فى  18-03-1997 برقم ايداع   1075 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  12:00:00ص
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45 - شركة هفيك للتجارة والصناعة  نجوي حسن حافظ وشركاها ورثة احمد فهيم راشد   شركة سبق قيدها برقم :   

19868  قيدت فى  15-02-1998 برقم ايداع   604 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

46 - ابراهيم معوض تادرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83601  قيدت فى  18-05-2015 برقم ايداع   

4002 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2025  12:00:00ص

47 - اليكتريك كورنر  محمد نعمان احمد حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17205  قيدت فى  

07-06-1997 برقم ايداع   3260 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

48 - تعدل السم التجارى الى  شركه ايناس فاروق رشاد على وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   78233  

قيدت فى  11-12-2012 برقم ايداع   8809 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/12/2027  12:00:00ص

49 - تعدل اسم الشركة التجارى إلى  الء محمود عوده يونس وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   78642  

قيدت فى  30-01-2013 برقم ايداع   739 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/01/2028  12:00:00ص

50 - يعدل اسم الشركه ليصبح / منير نبيل السيد ابراهيم الفار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89816  

قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   2468 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/02/2028  12:00:00ص

51 - شركه تسويق الرز احدى الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   

99076  قيدت فى  31-01-1976 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/01/2026  12:00:00ص

52 - يعدل السم التجاري ليصبح / ورثة مصطفى احمد فراج عنهم الهام مصطفى احمد فراج وشركاها   شركة 

سبق قيدها برقم :   14015  قيدت فى  25-08-1996 برقم ايداع   2551 وفى تاريخ  16-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

53 - تعديل اسم الشركه الي / راجح عبدالقادر طه و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   59670  قيدت فى  

10-03-2008 برقم ايداع   2224 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2028  12:00:00ص

54 - بنك السكندريه - شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   98980  قيدت فى  2006-06-11 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  

12:00:00ص

55 - عادل السيد على سليم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   17923  قيدت فى  13-08-1997 برقم ايداع   

4422 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

56 - فلوباتير للمقاولت المتكامله  نبيل بانوب عبدالنور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19145  قيدت فى  

02-12-1997 برقم ايداع   6379 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2027  12:00:00ص

57 - بدوى ابو الوفا بدوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   32589  قيدت فى  15-04-2001 برقم ايداع   

1903 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2026  12:00:00ص

58 - شركة الرضا للتجارة والتوزيع  تامر محمد محمد محمد عبدالنبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

59390  قيدت فى  21-02-2008 برقم ايداع   1672 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

59 - شركه صبحى جروب لخدمه وصيانه السيارات  محمد عصام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9021  

قيدت فى  29-12-1997 برقم ايداع   6913 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/12/2027  12:00:00ص
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60 - شركه صبحى جروب لخدمه وصيانه السيارات محمد عصام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9021  

قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   8765 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/12/2027  12:00:00ص

61 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   9021  قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   8765 وفى تاريخ  

20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

62 - محمد انور حسن وشريكته بوسى   شركة سبق قيدها برقم :   34208  قيدت فى  16-01-2001 برقم 

ايداع   4834 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  

12:00:00ص

63 - ابناء صالح يوسف  حمدي صالح يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41269  قيدت فى  

06-07-2009 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2024  12:00:00ص

64 - احمد عبد النبي محمد نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59111  قيدت فى  04-02-2008 برقم 

ايداع   1062 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  

12:00:00ص

65 - مخبز مصطفى احمد عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87974  قيدت فى  2017-05-10 

برقم ايداع   4493 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

66 - مصطفي علي فريد حسنين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38590  قيدت فى  22-01-2003 برقم 

ايداع   398 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00

ص

67 - المجموعه المتحدة للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   38590  قيدت فى  17-11-2009 برقم 

ايداع   9821 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  

12:00:00ص

68 - مصطفى على فريد حسنين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38590  قيدت فى  17-11-2009 برقم 

ايداع   9821 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  

12:00:00ص

69 - عبد السلم مصطفى عمر حسن وشريكه  شركة العالمين موتورز   شركة سبق قيدها برقم :   61097  

قيدت فى  11-06-2008 برقم ايداع   5277 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/06/2023  12:00:00ص

70 - السيد ناجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83205  قيدت فى  30-03-2015 برقم ايداع   2521 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2025  12:00:00ص

71 - شركه الخليج الدوليه للحاق العماله المصريه بالخارج ش0 م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   6240  قيدت 

فى  28-11-1992 برقم ايداع   2038 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

72 - اولد عبد اللطيف للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   43877  قيدت فى  2004-08-11 

برقم ايداع   4605 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2024  

12:00:00ص

73 - اسم الشركة  خبراء المعرفة للستشارات والتطوير ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   59179  قيدت فى  

07-02-2008 برقم ايداع   1204 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص
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74 - وليد رمضان وشركاه  جرين لين ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   72434  قيدت فى  2010-10-26 

برقم ايداع   9503 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2025  

12:00:00ص

75 - ورثه المرحومه  فاطمه يوسف يوسف  عنهم  سامى احمد محمد الجزار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

78769  قيدت فى  12-02-2013 برقم ايداع   1118 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

76 - احمد محمود امين عبدا واشرف سعد احمد محمود وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   87732  قيدت 

فى  11-04-2017 برقم ايداع   3542 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

77 - يصبح السم التجارى - عبد العال احمد خليفه وشركاه - خليفه باك   شركة سبق قيدها برقم :   37659  

قيدت فى  09-10-2002 برقم ايداع   4978 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/10/2027  12:00:00ص

78 - يعدل اسم الشركة ليصبح / شركة فايد للسيارات - حسن محمد امين حسن محمد امين فايد وشركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   40654  قيدت فى  02-09-2003 برقم ايداع   4607 وفى تاريخ  23-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  12:00:00ص

79 - فؤاد كامل السيد عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76810  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   

4013 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

80 - هانى بركات على خلف ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19961  قيدت فى  22-02-1998 برقم 

ايداع   751 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00

ص

81 - عبدالقوي سليمان مغازى وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   54894  قيدت فى  15-04-2007 برقم 

ايداع   2831 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

82 - شركة اسلم خليل ابراهيم شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57041  قيدت فى  2007-09-04 

برقم ايداع   7273 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

83 - محمد المسيري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77203  قيدت فى  16-07-2012 برقم ايداع   

5239 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

84 - عماد الدين محمد احمد محمد وشركاه  شركه سمارت هوم للستثمار والتسويق العقارى   شركة سبق قيدها 

برقم :   81555  قيدت فى  18-06-2014 برقم ايداع   4131 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/06/2024  12:00:00ص

85 - سامح سمير قيصر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12253  قيدت فى  25-11-1995 برقم ايداع   

3262 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2025  12:00:00ص

86 - سعيد ابراهيم حنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12688  قيدت فى  07-02-1996 برقم ايداع   

359 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

87 - شركة ديفكون مارين سرفيس - ابراهيم علي محمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   37951  

قيدت فى  12-11-2002 برقم ايداع   5553 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2027  12:00:00ص

88 - تم تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

78307  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   9070 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

89 - يعدل السم التجارى الى  شركه الوكيل للمقاولت والتجارة والستيراد الصافى رمضان امام حموده وشريكته   

شركة سبق قيدها برقم :   13922  قيدت فى  14-08-1996 برقم ايداع   2427 وفى تاريخ  2023-02-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص

90 - دينا محمد عبد الرحمن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   59048  قيدت فى  05-01-2016 برقم ايداع   

97 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2026  12:00:00ص

91 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   59048  قيدت فى  05-01-2016 برقم ايداع   97 وفى تاريخ  

28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2026  12:00:00ص

92 - محمد ابراهيم محمود سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59048  قيدت فى  30-01-2008 برقم 

ايداع   937 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00

ص

93 - تعدل السم التجارى الى دينا محمد عبد الرحمن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   59048  قيدت فى  

29-04-2015 برقم ايداع   3418 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2025  12:00:00ص
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