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قيود أفراد

1 - احمد عاطف محمد سالم الفقي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11306 ورقم قيد 205808    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات مقاهي, بجهة محافظة السكندرية 27 شارع 

الباب الخضر - محل - قسم المنشيه

2 - عبدا عبدالستار على ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11336 ورقم قيد 205811    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ك 28 نجع العرجى خلف المعداوى حجره 2 من شقه ارضى - قسم 

العامريه

3 - عمر فراج عبدالعليم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11337 

ورقم قيد 205812    محل رئيسى  عن خدمات نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البرى الداخلى والدولى ( وفيماعدا خدمات السياحه والنقل السياحى, بجهة محافظة السكندرية نجع العرجى ك 28 

خلف المعداوى - حجره 1 من شقه ارضى - قسم العامريه

4 - مصطفى محمد عبدالفتاح ابو السعود ) مصطفى للتخليص الجمركى والعمال اللوجيستيه والتخزين ( تاجر 

فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11455 ورقم قيد 205815    محل رئيسى  

عن تخليص جمركي و العمال اللوجستية و التخزين داخل المنطقة الجمركية و خارجها لحساب الغير, بجهة 

محافظة السكندرية 6 تنظيم شارع النصر الجمرك الوحدة 504 - قسم الجمرك

5 - عادل عبدالموجود مرسي السعدني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11469 ورقم قيد 205816    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة و الكمبيوتر 

والنترنت(, بجهة محافظة السكندرية )1( شارع الحنفية مع البيطاش الرئيسي - العجمي- الول علوي- شقة- قسم 

الدخيلة

6 - مصطفي احمد كامل احمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11493 ورقم قيد 205817    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار 126شارع 

البهنساء المكس امام زفير -المكس -محل بالدور الرضي - قسم الدخيلة - السكندرية

7 - اسامه اشرف احمد فضل محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11540 ورقم قيد 205819    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية كيلو 22.5 

طريق A مطروح - مدخل الصفا - الدور الرضي - قسم العامرية - السكندرية

8 - عبد الرحمن محمد السيد عبد ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11573 ورقم قيد 205821    محل رئيسى  عن توريد مشغولت يدويه ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر (, 

بجهة محافظة السكندرية 25 شارع مصطفي عسل - قسم المنشية - السكندرية

9 - عطية السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11597 

ورقم قيد 205823    محل رئيسى  عن مكتبة و خرداوات ) فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

السكندرية 1 شارع امير البحر-محل رقم ) 4 ( - قسم محرم بك

10 - الهام محمد ابراهيم  علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11623 ورقم قيد 205824    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية مبني الرباط بالمنطقة الخامسة 

ميناء السكندرية-قسم الجمرك-

11 - عبدالمنعم ابراهيم معناوي قاقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11627 ورقم قيد 205827    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة نصف جملة, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع 

البستاني-محل بالدور الرضي- قسم المنشية -السكندرية
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12 - ناجي محمد عبدالسلم ابو النور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11646 ورقم قيد 205828    محل رئيسى  عن بيع موبيليات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 7 بجوار30 

و امام41 شارع الظاهر- قسم محرم بك -

13 - علي عبد السلم احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11656 

ورقم قيد 205829    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية ابيس 4 / 7 

بجوار محل موبيليات مكرم - قسم محرم بك

14 - محمد احمد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11667 

ورقم قيد 205830    محل رئيسى  عن مركز خدمات سيارات, بجهة محافظة السكندرية شارع اللواء نصر - 

شاطئ الصفا - ابوتلت - قسم العامرية

15 - كريم محمد محمد منصور فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11677 ورقم قيد 205831    محل رئيسى  عن تجارة و بيع الشنط و الكسسوار, بجهة محافظة السكندرية 66 

شارع ابو نعيم  ملك / احمد محمد -شقه بالدور الول - قسم الجمرك

16 - هالة رمضان ابو الحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11685 ورقم قيد 205832    محل رئيسى  عن بيع المأكولت و المشروبات, بجهة محافظة السكندرية كرفان 

بالمنطقة الثانية بجوار محطة المعالجة بسور شركة سى تريد بميناء الدخيلة-تخصيص مساحة  12 متر مربع- قسم 

الدخيلة

17 - فتحية محمد امين عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11687 ورقم قيد 205833    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة السكندرية 24 شارع الحلج - قسم 

العطارين

18 - جبريل حسن جبريل ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11690 ورقم قيد 205834    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة السكندرية شارع الحنفي من 

شارع المستشفي النزهه- محل - قسم محرم بك

19 - نجوي محمد محمد حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11693 ورقم قيد 205835    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية دون تقديم الخدمات السياحية و النقل 

السياحي ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي (, بجهة محافظة 

السكندرية الدرايسه قبلي محمصه ام النور بجوار فيل عبد ا بالدور الثاني علوي - قسم الدخيلة - السكندرية

20 - خميس حسن حسن جاد الحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11718 ورقم قيد 205837    محل رئيسى  عن بلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه بناءا علي موافقه امنيه واردة برقم 381 في 2022/11/17, بجهة محافظة السكندرية 7 

شارع ام السلطان - الورديان - قسم مينا البصل - السكندرية

21 - محمد عوض سعد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11722 ورقم قيد 205838    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية )ما عدا اجهزة الكمبيوتر و مستلزماتها(, 

بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضي بالعقار رقم )383( شارع شاطئ الصفا - ك 22.5 -بجوار غرفة 

الكهرباء- قسم العامرية -

22 - شريهان مصطفي رجب فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 11734 ورقم قيد 205839    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع 

اليمان امام جراج النقل العام - الدور الثالث علوي - قسم الدخيلة

23 - بيتر رفيق يوسف حليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11743 

ورقم قيد 205840    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات صيانه محمول ) فيما عدا اجهزه الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة السكندرية 3 شارع الخلفاء الراشدين مدينه النقل والهندسة - قسم الدخيلة
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24 - عبدالرحمن  فتاح حسن ابوضيف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11746 ورقم قيد 205842    محل رئيسى  عن مصنع نجف و استيراد )فيماعدا الفترة 36 من المجموعة 6 و 

المجموعة 19(و نجف و ادوات كهربائية(, بجهة محافظة السكندرية مرغم ترعة النوبارية خلف شركة اسكندرية 

للمسبوكات - قسم العامرية -

25 - عمر فتحي عبد ا السيد الدلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11753 ورقم قيد 205843    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعملة, بجهة محافظة السكندرية 1 

شارع دويك - قسم الجمرك

26 - حسن مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

11781 ورقم قيد 205846    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية ابيس 4/7 بجوار 

كوبري محمود سليم شقة بالدورالول العلوي - قسم محرم بك -

27 - حسن مصطفي عبد السلم السيد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 11785 ورقم قيد 205847    محل رئيسى  عن بيع جيلتي و ارز باللبن و ام علي, بجهة محافظة 

السكندرية 3 شارع ابراهيم حسن - قسم العطارين

28 - رمضان السيد عبدالسلم السيد بلوزه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 11814 ورقم قيد 205848    محل رئيسى  عن بيع حلويات جملة, بجهة محافظة السكندرية 84 شارع 

رقم )3( نجع العرب - قسم مينا البصل

29 - وليد عبد ا احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 11828 

ورقم قيد 205849    محل رئيسى  عن بيع و تغيير زيوت السيارات, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 23.5 

طريق اسكندرية مطروح امام معرض المظلوم من الناحية البحرية للداخل - ابو تلت بحري - محل ببابين رقم )4( 

- قسم العامرية

30 - عطيه سعد حسن محمد جعفر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

11833 ورقم قيد 205850    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 

شارع الوكاله - بجوار مسجد عابر سبيل - محل - قسم العامريه

31 - مريم يحيي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 11840 

ورقم قيد 205851    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية ابيس السابعة الرئيسية - قسم محرم 

بك

32 - خالد يحيي علي اسماعيل الزنكلوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

11861 ورقم قيد 205852    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية 34 شهر العسل البيطاش 

امام موقف التوبيس-محل -قسم الدخيلة

33 - محمد عبد العزيز صديق جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

11871 ورقم قيد 205853    محل رئيسى  عن اصلح و صيانه اللت و المعدات الصناعية و جميع لوحات 

الكنترول, بجهة محافظة السكندرية الدخيله الشمعدان خلف قهوه روما خلف مسجد بيت الرحمن - قسم الدخيله

34 - كريمة عبدالمنعم عبدالرحيم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

11876 ورقم قيد 205854    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة السكندرية 107 شارع 

البيهقي - الورديان - محل - قسم مينا البصل

35 - حنان محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11883 

ورقم قيد 205855    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس الحربيه (, بجهة محافظة 

السكندرية 15 شارع الشهداء تقاطع شارع الغرفة التجارية - قسم العطارين
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36 - عبير محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11912 

ورقم قيد 205856    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 15 شارع الشهداء - يمين مدخل العقار - قسم العطارين

37 - رحاب عبدالمغني مصطفي عبداللة رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 11914 ورقم قيد 205857    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور 

الرضي بالعقار رقم )752( ش الفردي سابقا حاليا ش مسجد نور السلم - بيانكي - البيطاش - قسم الدخيلة

38 - ماجد اميل ناجى بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 11953 

ورقم قيد 205858    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة السكندرية 23 شارع كنيسه القباط الحجرتين رقمى 4 , 5 بالشقه اليمنى بالدول الول علوى - قسم 

العطارين

39 - حسام عبدالعال محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 11965 

ورقم قيد 205859    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية فيماعدا العمال السياحية وبعد الحصول علي 

التراخيص الزمة من جهاز تنظيم النقل البري والدولي, بجهة محافظة السكندرية غرفة بالدور الرضى مستقلة- 

ابيس قرية 8/3 خلف مسجد الحسان- قسم محرم بك

40 - عبير السيد محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12053 

ورقم قيد 205862    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية تقاطع شارع صديق شيبوب مع جمال 

عبدالناصر اعلي النفق- قسم المنتزه -

41 - محمود سعد محمد عبدالعاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12061 ورقم قيد 205863    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية محل بشارع الهجانه عقار رقم 5 - وادي القمر - شارع السوق - قسم الدخيلة

42 - احمد محمد فوزى الجناينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12074 ورقم قيد 205864    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيماعدا الملبس العسكره ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة السكندرية شارع الصفا والمروه من شارع حسنى مبارك - محل رقم 2 بالطابق الرضى - قسم الدخيله

43 - عمرو عبدالعال احمد عبدالعال سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12080 ورقم قيد 205865    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة حريمي, بجهة محافظة السكندرية شقة 

بالدور الرضي باخر شارع قصر القويري- المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي- قسم الدخيلة

44 - عبدالكريم عادل محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12105 ورقم قيد 205867    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات الكيماويات ) فيما عدا توريدات العمالة 

وخدمات النترنت والكمبيوتر (, بجهة محافظة السكندرية النهضه / طيبه )1( شارع الجمعية الزراعية - محل - 

قسم العامرية

45 - محمد جمال محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12112 ورقم قيد 205869    محل رئيسى  عن بلي استيشن ) فيما عدا خدمات النترنت ( بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه بناء علي موافقه امنيه وارده برقم 159 في 2022/6/2, بجهة محافظة السكندرية طريق 

اسكندرية مطروح برج دريم بجوار بنزينه اويل ليبيا - ببرج )ب( محل )5( - الهانوفيل - قسم الدخيلة

46 - مصطفي حسن شحاته بيومي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12163 ورقم قيد 205870    محل رئيسى  عن معرض حلواني, بجهة محافظة السكندرية 44 شارع الرصافة 

- محل - قسم محرم بك

47 - السيد محمد حجازى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12166 ورقم قيد 205871    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع الجنابى - 

القبارى - محل - قسم مينا البصل
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48 - ابراهيم علي عبدالحميد محمود جمعة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 12168 ورقم قيد 205872    محل رئيسى  عن صناعة الشنط, بجهة محافظة السكندرية 27 شارع 

سيدي الواسطى شقة بالدور التانى- قسم اللبان- السكندرية

49 - ياسر الجعفري عباس حامد الشيخ ) الجعفري تولز للتوريدات الصناعية والعمومية ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12169 ورقم قيد 205873    محل رئيسى  عن التوريدات 

الصناعية والعمومية ) فيما عدا توريدات العمالة والنترنت (, بجهة محافظة السكندرية 66 شارع ابي الدرداء - 

محل- قسم اللبان

50 - وفاء قباري مصطفي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12226 ورقم قيد 205875    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية شقة بالدور الرضي شارع مسجد المتقين امام المسجد مباشرا - متفرع من شارع الجيش - 

قسم الدخيلة

51 - فتحي مكرم تقاوي عطال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12233 

ورقم قيد 205876    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البري والدولي (, بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم 3 بجوار الكافيتريا الموجودة بساحه النتظار 

الخارجية لباب 50 بالمنطقه الخامسة بميناء السكندرية - قسم مينا البصل

52 - عزت خلف حامد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12239 

ورقم قيد 205877    محل رئيسى  عن بيع وذبح الطيور, بجهة محافظة السكندرية 69 شارع سيدي عماد - 

محل رقم 1 يمين المدخل - قسم اللبان

53 - عبدا عادل السيد علي بركات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12269 ورقم قيد 205879    محل رئيسى  عن تجهيزات مخازن و توريدات عامه ) فيما عدا توريد العمالة و 

الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية 51 طريق الحريه برج الثغر مكتب رقم 4 بالدور الول علوي 

- قسم العطارين

54 - السيد ابراهيم حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12271 

ورقم قيد 205880    محل رئيسى  عن بيع احذيه وملبس ) فيماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 23 شارع النصر - محل - قسم المنشيه

55 - محمود جوده عزب بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12274 

ورقم قيد 205881    محل رئيسى  عن معرض احذية, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 3 بلوك 9 مساكن 

الورديان - شارع المتراس - قسم مينا الصل

56 - احمد رأفت للمقاولت - احمد رأفت محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 12286 ورقم قيد 205882    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة 

السكندرية مرغم خلف المن المركزي - قبل مخزن مصر للبترول شقة - قسم العامرية

57 - محمد احمد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12326 ورقم قيد 205883    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه, بجهة محافظة السكندرية عزبه الهجانه - 

متفرع من شارع مخزن الزيت - قسم العامريه

58 - شعبان حسن محمود عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12329 ورقم قيد 205884    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد النصر - ابيس 

العاشرة -شقة بالدور الرضي- قسم محرم بك

59 - محمد مجدى محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12344 ورقم قيد 205885    محل رئيسى  عن بيع لوازم احذيه, بجهة محافظة السكندرية 4 تنظيم حاره سيدى 

القروى -  محل رقم 2 - قسم المنشيه
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60 - ابراهيم ناصر ابراهيم ذكى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12373 ورقم قيد 205887    محل رئيسى  عن استوديو تصوير )فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينية و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة (بناء علي موافقه امنيه واردة برقم 408 في 

2022/11/27, بجهة محافظة السكندرية 44 شارع الهايدي خلف جمعية رجال العمال - محل - قسم العامرية

61 - سامح محمد مطاوع ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12399 ورقم قيد 205889    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 28 شارع 

البصره - بوالينو - محل رقم 3 - قسم محرم بك- السكندرية

62 - ياسمين رمضان سعد السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12455 ورقم قيد 205891    محل رئيسى  عن خردوات و تسالي, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع عبد 

القادر الغريانى الرصافة محل رقم 1 يسار المدخل - قسم محرم بك

63 - احمد سيد احمد عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 12459 

ورقم قيد 205892    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وباردة بوفيه, بجهة محافظة السكندرية شارع 

القسم شارع متفرع من شارع مسجد الفرقان - امام مستودع المل - محل- قسم العامرية

64 - عماد صلح محمد هريدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 12463 

ورقم قيد 205893    محل رئيسى  عن مطبعه ورق ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والملبس العسكرية والنتلرنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (      ) بناء علي موافقه امنية 

وارده برقم 423 في 2022/12/15 (, بجهة محافظة السكندرية العامرية قبلي طريق اسكندرية باخر سور فتح 

ا مارك - ماركت - قسم العامرية

65 - محمد ابراهيم اسماعيل حافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12481 ورقم قيد 205895    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية شارع الوكالة بجوار 

مسجد عبدالوهاب شقة الدور الول علوى - قسم العامرية

66 - حسن محمد حسن علي الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12498 ورقم قيد 205896    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم, بجهة محافظة السكندرية 29 شمال السلم 

كورنيش المكس - الول -شقة - قسم الدخيلة

67 - حسن عبدالحفيظ عبد اللطيف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12502 ورقم قيد 205897    محل رئيسى  عن بيع فول وفلفل, بجهة محافظة السكندرية شارع الصفا و 

المروة الدخيلة الجبل خلف مكتب الفارس هديه - محل - قسم الدخيلة

68 - ياسر ابو السعود الشايب حسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12504 ورقم قيد 205898    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية وكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل 

بالدور الرضي بالعقار رقم 4 ش حماده العربي متفرع من ش 6 اكتوبر النخيل ك 21 - العجمي - قسم العامرية

69 - عبده علي عبده حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 12511 

ورقم قيد 205899    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والنترنت (, بجهة محافظة السكندرية 24 حارة الشبكشي كوم الشقافه - شقه رقم 15 الدور الثامن علوي يسار 

المصعد - قسم مينا البصل

70 - محمود محمد مصطفي محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12621 ورقم قيد 205902    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة السكندرية شارع 

السوق امام مسجد ابو طاسة - قسم الدخيلة

71 - ولء محمد يوسف محمد سامي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12629 ورقم قيد 205903    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 74 شارع الشمرلي- قسم 

الجمرك
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72 - عماد سعيد رابيل بارح عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12637 ورقم قيد 205904    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع قنال 

المحمودية مع شارع العمده - الصبحية - محل - بجوار المدخل - قسم محرم بك - السكندرية

73 - امال احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12640 

ورقم قيد 205905    محل رئيسى  عن بيع منتجات جلدية, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع عبد القادر 

الغريانى -محل بيع - قسم محرم بك

74 - امال مصطفي احمد ابراهيم خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12662 ورقم قيد 205906    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور 

الرضي - عمارة السيد عبدالرحمن خلف ابو راوية - الهانوفيل - قسم الدخيلة -لسكندرية

75 - امل عيد علي عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12734 

ورقم قيد 205910    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية هانوفيل شارع قاسم متفرع من شارع عبدالحميد رضوان بالدور الول 

علوي - شقه - قسم الدخيلة - السكندرية

76 - مؤمن محمد فوزي امين عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

12745 ورقم قيد 205911    محل رئيسى  عن بيع بسكوتات وحلويات وسجائر, بجهة محافظة السكندرية 

149 ش قناة السويس - قسم محرم بك

77 - ضيف ا للمقاولت العمومية - ضيف ا نمر علي ضيف ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 12749 ورقم قيد 205912    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية ك 23 طريق الصحراوي بجوار المقاولين العرب - محل - قسم العامرية - السكندرية

78 - رضا حامد ابو الريش عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

12764 ورقم قيد 205913    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ) فيما عدا اعمال السياحه ( وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية 6 شارع سيدي الجداوي 

الدور الول علوي - شقه - قسم المنشية

79 - مروة نبيل احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

12768 ورقم قيد 205914    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال ) فيما عدا المن و الحراسة و النترنت 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة( بناءا على موافقه امنيه واردة برقم 374 في 2022/11/17, بجهة محافظة 

السكندرية شارع السوق بعد مسجد الناصرية - الناصرية القديمة خلف المساكن - شقة - قسم العامرية

80 - علي احمد مساعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12771 

ورقم قيد 205915    محل رئيسى  عن توريد شنط حريمي ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل قبلي بشارع التوحيد خلف مساكن الصينيه الدور الرضي - قسم الدخيلة

81 - ريم عبدالكريم حامد صابر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12780 

ورقم قيد 205916    محل رئيسى  عن تنمية مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بناء علي موافقه امنيه وارده برقم 405 في يوم 2022/11/27, 

بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل الرئيسي امام فرن عبدالرحمن - امام بنك مصر - اول علوي - شقه )2( - قسم 

الدخيلة
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فروع الفراد

1 - احمد ندا عبدالسميع حسن  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   11300 ورقم قيد   183271  محل فرعى  

عن  استيراد وتجارة الدوات المنزلية  بجهة محافظة السكندرية 37شارع المير لؤلؤ - محل - قسم مينا البصل

2 - محمد ابراهيم احمد سليم  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   11689 ورقم قيد   193664  محل فرعى  

عن تجارة وتصنيع الكيماويات فى مجال الدهانات  بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد الفردوس خلف كهرباء 

الريف - مرغم - شقه الدور الرضي - قسم العامرية

3 - احمد فوزى سعد اسماعيل  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   11658 ورقم قيد   197140  محل فرعى  

عن بيع مواد غذائيه  بجهة محافظة السكندرية 613 طرق الجيش - العصافره بحرى - قسم المنتزه

4 - عمرو نبيل محمود حسن هريدي  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   11823 ورقم قيد   175524  محل 

فرعى  عن  اداره صيدليات  بجهة محافظة السكندرية طوسون شارع 16 متفرع من 25 المستشارين رابع نمرة محل 

رقم 4 -ناصية شارع 16 مع شارع 8 - قسم المنتزة

5 - عمرو نبيل محمود حسن  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   11809 ورقم قيد   175524  محل فرعى  

عن اداره صيدليات  بجهة محافظة السكندرية خلف مستشفى العامريه - قسم العامريه

6 - اميرة محمد محمد حجازي  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   12150 ورقم قيد   200940  محل فرعى  

عن تعديل النشاط الي / بقالة عامة  بجهة محافظة السكندرية 8 شارع الزبير بن العوام - برج الميرة - قسم المنتزة- 

السكندرية

7 - محمد عبدالسلم عبدالسلم السيد جمعه  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   12254 ورقم قيد   187186  

محل فرعى  عن اضافه نشاط / بيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة السكندرية 174 شارع البيهقي - القباري - 

محل رقم )3( - قسم مينا البصل

8 - محمد عمر مصطفي احمد زرندح  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   12436 ورقم قيد   188541  محل 

فرعى  عن معرض بيع حلويات  بجهة محافظة السكندرية مول نوب سنتر شارع  مصطفي كامل - الراس السوداء - 

قسم المنتزة

9 - محمد عمر مصطفي احمد  زرندح  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   12427 ورقم قيد   188541  محل 

فرعى  عن معرض بيع حلويات  بجهة محافظة السكندرية 134 حجر النواتيه - باكوس - قسم الرمل
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قيود الشركات

1 - مرسى محمد احمد وشركاه لتجاره وتوزيع المستلزمات الطبيه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    11305 ورقم قيد  205807    مركز عام  عن تجاره وتوزيع المستلزمات 

الطبيه ) فيماعدا الدويه (  بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى محل رقم 14 بعدد 2 باب عماره 

رقم 2 ابراج الجهاز المركزيه للمحاسبات - تقاطع قنال المحموديه مع شارع قناه السويس

2 - السيد محمد السيد و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

11332 ورقم قيد  205809    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه - مقاولت اعمال 

الساسات و النشاءات المدنيه - بناء العقارات بمختلف انواعها و مستوياتها - تجهيز الراضي و تخطيطها و 

مدها بالمرافق البنية التحتية ) مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - طرق ( - التوريدات العامه - 

الستشارات الهندسيه - العمال المدنيه المتكامله ) لعمال الحفر و الصيانة (  - معالجة السطح من الترسيبات 

- توريدات الخرسانه الجاهزه و جميع مستلزمات البناء ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ( .  بجهة 

محافظة السكندرية العقار رقم 12 , 14 شارع مسجد العطارين - قسم العطارين

3 - محمد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

11333 ورقم قيد  205810    مركز عام  عن تجاره الحبوب والحاصلت الزراعيه ومشتقاتها وجميع انواعها 

والتوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه وعموم التصدير  بجهة محافظة السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى 

ناصيه ش ورشه البلط - العجمى - شقه بالدور الرابع رقم ) 3 (

4 - هانى فؤاد عبدالواحد وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

11384 ورقم قيد  205813    مركز عام  عن تجاره الجلود المدبوغه  بجهة محافظة السكندرية 21 امام 

حاره جمعى - محل - قسم المنشيه

5 - امانى ممتاز ونيس عبدالملك وشركاها شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    11542 ورقم قيد  205820    مركز عام  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية 63 شارع المكس 

القبارى - قسم مينا البصل

6 - هيثم منصور محمود مصطفي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

11624 ورقم قيد  205825    مركز عام  عن مقاولت عامة  بجهة محافظة السكندرية غرفة بالشقة الكائنه 

بالدور الثالث علوي بالعقار رقم )10( شارع محرم بك و ناصيه شارع مسجد حجاج - قسم محرم بك

7 - بكر محمد جمعه منشاوي وشركاه ) مؤسسه منشاوي للتجارة والتوزيع ( شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    11625 ورقم قيد  205826    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

الجهزه المنزلية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد الشرقاوي - قسم 

اول العامرية - السكندرية

8 - رجب عبداللة عواد وشريكه مصطفي شركة  رأس مالها 400.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

11745 ورقم قيد  205841    مركز عام  عن استغلل محل كوافير للسيدات  بجهة محافظة السكندرية 50 

شارع مسجد العطارين - قسم العطارين - السكندرية

9 - محمد جابر عبدالرحمن وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

11777 ورقم قيد  205845    مركز عام  عن تحضير وتقديم المشروبات البارده والساخنه بجميع انواعها  

بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم 1 شارع خيرا بك - قسم الجمرك

10 - محمود صابر محمود عمر وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    12242 ورقم قيد  205878    مركز عام  عن القيام بكافة اعمال المقاولت العمومية  بجهة محافظة 

السكندرية شقة رقم 6 الطابق الثاني عمارة مدخل 3 شارع عبدالمنعم رياض - المتراس - قسم مينا البصل - 

السكندرية

11 - ال معتوق عنهم محمد عطية خليل معتوق وشركاه شركة  رأس مالها 19,800.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    12370 ورقم قيد  205886    مركز عام  عن تجارة لعب الطفال والهدايا  

بجهة محافظة السكندرية 2 شارع سنان - قسم المنشية - السكندرية
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12 - حسين عبداللطيف على عارف وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    12408 ورقم قيد  205890    مركز عام  عن خراطة جميع انواع المعادن و صيانة و اصلح 

اجزائها  بجهة محافظة السكندرية ابو يوسف شاطيء الزهور امام صيدلية الصحراء - قسم الدخيلة -السكندرية

13 - )ورثة المرحوم رجب احمد عقل عوض ( عنهم رءوف رجب احمد عقل شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    12561 ورقم قيد  205900    مركز عام  عن 

ملبس جاهزة ) فيما عدا تصنيع الملبس و الملبس العسكرية و مستلزماتها (  بجهة محافظة السكندرية 23 

شارع الميناء الشرقية - قسم العطارين - السكندرية

14 - ورثه كمال كامل عوض احمد ويمثلها / تامر كمال كامل عوض احمد شركة  رأس مالها 8,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    12574 ورقم قيد  205901    مركز عام  عن معرض شنط حريمي  

بجهة محافظة السكندرية 10 شارع استطنبول - قسم العطارين

15 - ورثه حامد محمد حامد عبدا عنهم مصطفي حامد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    12681 ورقم قيد  205908    مركز عام  عن مقاولت كهربائيه وتبريد  بجهة 

محافظة السكندرية 5 شارع قاصد كريم البيطاش - قسم الدخبلة - السكندرية

16 - مصطفي علي حسن وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

12712 ورقم قيد  205909    مركز عام  عن بيع قطع غيار ادوات منزلية  بجهة محافظة السكندرية المحل 

الكائن في 108 شارع الجزائر - قسم المنشية - السكندرية
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فروع الشركات

1 - ورثه / اسامه غطاس جندي عنهم ثروت غطاس جندي وشركاءه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

11433 ورقم قيد   204792   فرعى  عن مكتب رحلت ) دون اعمال السياحه (  بجهة محافظة السكندرية 

181 شارع المكس - قسم مينا البصل

2 - ل يوجد   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11433 ورقم قيد   204792   فرعى  عن مكتب 

رحلت ) دون اعمال السياحه (  بجهة محافظة السكندرية 181 شارع المكس - قسم مينا البصل

3 - عمر محمد بهي الدين و شريكه )ابو يوسف للتجارة و التريكو(   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

11732 ورقم قيد   110465   فرعى  عن تجارة الخيوط و مستلزمات الماكينات و اللت و الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية لقطع غيار الماكينات و اللت و تصنيع الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس و 

الشارات العسكرية  بجهة محافظة السكندرية القطعه رقم 4 بلوك 32 - المنطقه الصناعيه الثانيه - مدينه برج 

العرب - قسم برج العرب

4 - الف - باء - اثنين  A-B-2   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    11732 ورقم قيد   110465   

فرعى  عن تجارة الخيوط و مستلزمات الماكينات و اللت و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية لقطع 

غيار الماكينات و اللت و تصنيع الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس و الشارات العسكرية  بجهة محافظة 

السكندرية القطعه رقم 4 بلوك 32 - المنطقه الصناعيه الثانيه - مدينه برج العرب - قسم برج العرب

5 - ل يوجد   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    12033 ورقم قيد   109431   فرعى  عن نقل 

البضائع بالسيارات المملوكه للشركاء والغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى 

والدولى داخل جمهوريه مصر العربيه (  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 9 - الدور الثالث - برج الخلود تقسيم 

القضاه - امام نادى الدفاع الجوى - قسم سيدى جابر

6 - السيد خليفه الغرباوى محمد واخوته للنقل بالسيارات   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    12033 

ورقم قيد   109431   فرعى  عن نقل البضائع بالسيارات المملوكه للشركاء والغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والدولى داخل جمهوريه مصر العربيه (  بجهة محافظة 

السكندرية شقه رقم 9 - الدور الثالث - برج الخلود تقسيم القضاه - امام نادى الدفاع الجوى - قسم سيدى جابر

7 - الصافي علي الصافي الطيار وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12425 ورقم قيد   

192344   فرعى  عن مقر اداري للنشاط  بجهة محافظة السكندرية عمارات الموظفين بقرية الدواجن خلف 

بنزينه توتال الكيلو 59 الطريق الصحراوي - مقر اداري - قسم العامرية

8 - الصافي علي الصافي الطيار وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12416 ورقم قيد   

192344   فرعى  عن ماركت  بجهة محافظة السكندرية مدخل قرية عرابي بالكيلو 39 طريق مصر اسكندرية 

الصحراوي داخل محطه التعاون - قسم الرمل- السكندرية

9 - الصافي علي الصافي الطيار وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12413 ورقم قيد   

192344   فرعى  عن ماركت وكافيتريا  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 12 طريق القاهره الزراعي بمحطه 

اويل لبيا - قسم الرمل

10 - ل يوجد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12413 ورقم قيد   192344   فرعى  عن ماركت 

وكافيتريا  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 12 طريق القاهره الزراعي بمحطه اويل لبيا - قسم الرمل

11 - ل يوجد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12425 ورقم قيد   192344   فرعى  عن مقر 

اداري للنشاط  بجهة محافظة السكندرية عمارات الموظفين بقرية الدواجن خلف بنزينه توتال الكيلو 59 الطريق 

الصحراوي - مقر اداري - قسم العامرية

12 - ل يوجد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12416 ورقم قيد   192344   فرعى  عن ماركت  

بجهة محافظة السكندرية مدخل قرية عرابي بالكيلو 39 طريق مصر اسكندرية الصحراوي داخل محطه التعاون 

- قسم الرمل- السكندرية

13 - نجيب سليم وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12388 ورقم قيد   205888   فرعى  

عن بيع اقمشه وجلود صناعيه  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 713 طريق الحريه بجوار العقار 711- 

لوران
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14 - نجيب سليم وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12388 ورقم قيد   205888   فرعى  

عن بيع اقمشه وجلود صناعيه  بجهة محافظة القاهرة 57 ش الزهر قسم الجماليه محل رقم 6

15 - ل يوجد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12388 ورقم قيد   205888   فرعى  عن بيع اقمشه 

وجلود صناعيه  بجهة محافظة القاهرة 57 ش الزهر قسم الجماليه محل رقم 6

16 - ل يوجد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12388 ورقم قيد   205888   فرعى  عن بيع اقمشه 

وجلود صناعيه  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 713 طريق الحريه بجوار العقار 711- لوران

17 - ل يوجد   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12643 ورقم قيد   141312   فرعى  عن التجارة 

فى جميع انواع الدوات الكهربائيه والصناعيه وتوريدها  بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الول علوي 

بالعقار رقم 66 ش ابي الدرداء المبني التجاري - قسم اللبان

18 - المركز الهندسي للتجارة والتوريدات الكهربائيه والصناعية ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه   قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    12643 ورقم قيد   141312   فرعى  عن التجارة فى جميع انواع الدوات 

الكهربائيه والصناعيه وتوريدها  بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الول علوي بالعقار رقم 66 ش ابي 

الدرداء المبني التجاري - قسم اللبان

19 - المركز الهندسي للتجارة والتوريدات الكهربائيه والصناعية ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه   قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    12645 ورقم قيد   141312   فرعى  عن التجارة فى جميع انواع الدوات 

الكهربائيه والصناعيه وتوريدها  بجهة محافظة السكندرية 40 ش علي بك الكبير - قسم اللبان - كمعرض

20 - ل يوجد   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12645 ورقم قيد   141312   فرعى  عن التجارة 

فى جميع انواع الدوات الكهربائيه والصناعيه وتوريدها  بجهة محافظة السكندرية 40 ش علي بك الكبير - قسم 

اللبان - كمعرض

21 - المركز الهندسي للتجارة والتوريدات الكهربائيه والصناعية ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه   قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    12650 ورقم قيد   141312   فرعى  عن التجارة فى جميع انواع الدوات 

الكهربائيه والصناعيه وتوريدها  بجهة محافظة السكندرية 13 علي بك الكبير - قسم اللبان

22 - شركة زهران الصناعية ش.ذ0م.م   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    12751 ورقم قيد   

124194   فرعى  عن و نشاطه يكون مكان وموقع ممارسة للنشاط  بجهة محافظة السكندرية قطعة رقم 1 

بلوك 13 المنطقة الصناعية امتداد الرابعه - برج العرب الجديدة - قسم برج العرب

23 - ل يوجد   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    12751 ورقم قيد   124194   فرعى  عن و نشاطه 

يكون مكان وموقع ممارسة للنشاط  بجهة محافظة السكندرية قطعة رقم 1 بلوك 13 المنطقة الصناعية امتداد 

الرابعه - برج العرب الجديدة - قسم برج العرب
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 محو - شطب

1 - كمال الدين عبد الرحمن الخواجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   103240 قيد فى 26-01-1982 برقم ايداع  

713 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

2 - عماد ثاثان  فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   132637 قيد فى 09-04-1992 برقم ايداع  2088 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

3 - سعيد فتحى محمد حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   201023 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع  

8860 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

4 - فؤاد عبدالواحد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80414 قيد فى 20-02-1974 برقم ايداع  974 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو بسبب ترك التجاره

5 - صموئيل عبدالسيد جبره عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   168143 قيد فى 10-05-2005 برقم ايداع  

3642 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك التجاره

6 - مي عادل عبدالحميد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   204005 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

2772 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب ترك التجاره

7 - مخبز الراوى - محمد مرزوق الراوى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   154240 قيد فى 

09-12-2019 برقم ايداع  10333 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تأشير بالغاء رئيسي 

اخر المودع برقم 10333

8 - اضافه مكتب الراوى للرحلت-محمد مرزوق الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   154240 قيد فى 

27-05-2000 برقم ايداع  4344 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

9 - يعقوب محمد حامد يعقوب ) اليعقوب للتوريدات والمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   180703 قيد فى 

22-01-2009 برقم ايداع  705 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجارة

10 - صبري عبد المنعم قطب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   180736 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع  

814 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لوجود سجل فردي آخر

11 - احمد اسماعيل عبدالنبي عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   197516 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  

9643 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

12 - ايمان عمر عبدالرحيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   200287 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  

3343 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

13 - ممدوح احمد محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   203442 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع  

6573 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

14 - احمد محمد احمد محمد صالح ) مكتب صالح لمقاولت النقل (  تاجر فرد سبق قيده برقم   204733 قيد 

فى 07-12-2021 برقم ايداع  9728 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجارة

15 - اشرف ابراهيم حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   134365 قيد فى 27-05-1993 برقم ايداع  3309 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

16 - عبد النبى توفيق صالح مكاف  تاجر فرد سبق قيده برقم   174087 قيد فى 27-03-2007 برقم ايداع  

3206 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

17 - محمد حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174826 قيد فى 30-05-2007 برقم ايداع  5585 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

18 - حسن محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197794 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع  340 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

19 - جمال عبدالناصر ابراهيم عبدالعال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   199874 قيد فى 2018-01-10 

برقم ايداع  295 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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20 - سارة عادل محمد انور غنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   204099 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع  

3544 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

21 - شيماء علي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   204990 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  1879 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

22 - عبد الستار سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   121324 قيد فى 12-09-1987 برقم ايداع  3374 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

23 - عنتر احمد ياسر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   162142 قيد فى 25-03-2003 برقم ايداع  2203 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

24 - ممدوح عبد المنعم داود أبو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   175854 قيد فى 06-09-2007 برقم ايداع  

8872 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

25 - بشوى ميخائيل رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   189320 قيد فى 11-04-2012 برقم ايداع  

3290 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

26 - بشوي ميخائيل رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   189320 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع  

4893 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تأشير بالغاء الرئيسي الخر المودع برقم 4893

27 - ساهر محمد راشد محمد عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   202496 قيد فى 13-11-2019 برقم 

ايداع  9487 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

28 - أميمه فاروق ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   172316 قيد فى 21-09-2006 برقم ايداع  9416 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

29 - سامح ابراهيم عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   173936 قيد فى 18-03-2008 برقم ايداع  

2759 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

30 - سحر صلح الدين خليل ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   182180 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع  

6522 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

31 - وفاء احمد يونس عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   187691 قيد فى 05-07-2011 برقم ايداع  4911 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

32 - رومانى بدروس فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم   133009 قيد فى 12-07-1992 برقم ايداع  3981 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

33 - عمرو محمد على ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188651 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  2230 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بالغاء الرئيسي الخر المودع برقم 2230 في 

2021/3/17

34 - عواطف هلمن راغب صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   195550 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع  

7244 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

35 - محمود السيد محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   196910 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع  5684 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

36 - محمد احمد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   199869 قيد فى 01-09-2018 برقم ايداع  

246 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

37 - د0محمود محمد محمود كلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   100961 قيد فى 14-01-2003 برقم ايداع  

376 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بمحو الفرع المودع رقم 376 في 

2003/1/14

38 - الشرقاوى للرخام و الجرانيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   141801 قيد فى 31-10-1996 برقم ايداع  

8838 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

39 - هبة ا صالح محمد احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   180616 قيد فى 14-01-2009 برقم ايداع  

395 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

40 - سعيد احمد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   194260 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع  

9162 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
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41 - ايمان عادل سعد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   197274 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع  7887 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

42 - محمد مجدى محمد البكرى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   110418 قيد فى 06-02-1984 برقم ايداع  

1005 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وجود سجل فردى اخر 

برقم 163061

43 - حامد احمد سعد ابوالدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   162663 قيد فى 02-06-2003 برقم ايداع  4123 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

44 - محمود محمد الششتاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188414 قيد فى 21-11-2011 برقم ايداع  

8465 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

45 - نشوه محمد عبد ا احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   194264 قيد فى 24-11-2014 برقم ايداع  

9233 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

46 - ياسر ابو سريع بيومى المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194297 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  

9397 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

47 - محمد صالح عبد الرحمن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   194949 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع  

3365 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

48 - محمد عبد الوهاب عبد الهادي سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   195741 قيد فى 22-10-2015 برقم 

ايداع  8381 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

49 - احمد محمد فهمي خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   204818 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  141 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

50 - محسن محمدابوضيف محمد)محسن للتصنيع والتجارهالدوليه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   167900 قيد 

فى 10-04-2005 برقم ايداع  2795 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

51 - صالح محمود عوض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75294 قيد فى 18-03-1972 برقم ايداع  1129 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

52 - صالح محمود عوض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75294 قيد فى 20-10-2003 برقم ايداع  8376 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسى الخر المودع برقم 8376 فى 

2003/10/20

53 - مصطفى على الحنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   157108 قيد فى 26-05-2001 برقم ايداع  

3735 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

54 - محمد منصور محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   170976 قيد فى 18-05-2006 برقم ايداع  

4017 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

55 - محمد على محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174293 قيد فى 18-04-2007 برقم ايداع  

3945 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - محمد جبريل عبد ا الدجاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   181892 قيد فى 21-05-2009 برقم ايداع  

5400 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

57 - ابراهيم محمد رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   186838 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع  586 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

58 - احمد محمد احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   188910 قيد فى 13-02-2012 برقم ايداع  

1315 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

59 - المصطفي لتعبئه وتجهيزالملح  كريم مصطفي السيد عباس رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   204260 

قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  4965 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب ترك التجاره

60 - شويكار عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   172256 قيد فى 14-09-2006 برقم 

ايداع  9209 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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61 - خليل عزمى سلوانس جرجاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   175184 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع  

436 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

62 - محمد سيف النصر قمر الدوله ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   179356 قيد فى 19-08-2008 برقم 

ايداع  7823 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

63 - جمال الدين السيد علي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   196913 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع  

5715 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

64 - محمد رشاد محمد عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   204448 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  6895 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

65 - ضياء الدين السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   95376 قيد فى 28-11-1979 برقم ايداع  7114 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

66 - حمودة ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116895 قيد فى 22-05-1986 برقم ايداع  3196 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

67 - علي عبد الغني السيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   159983 قيد فى 11-05-2002 برقم ايداع  

3428 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

68 - السيد عبد العزيز حسن ابو عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   174334 قيد فى 22-04-2007 برقم 

ايداع  4069 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

69 - هانى سعد محمد عيد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   177011 قيد فى 06-01-2008 برقم ايداع  

138 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

70 - الفت محمد العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137698 قيد فى 25-02-1995 برقم ايداع  1337 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

71 - محمد مصطفي محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   160343 قيد فى 25-06-2002 برقم ايداع  

4711 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

72 - على عبد العليم رجب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   195615 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع  

7600 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

73 - ممدوح حسين على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97016 قيد فى 20-05-1980 برقم ايداع  3856 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وجود سجل فردى اخر برقم 

157559

74 - سامى سليمان عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   114573 قيد فى 12-08-1985 برقم ايداع  2536 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

75 - سحر احمد عبدالرسول شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   138495 قيد فى 12-07-1995 برقم ايداع  

4881 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك  التجارة

76 - احمد انور حنفي طنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   170564 قيد فى 05-04-2006 برقم ايداع  

2666 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

77 - عطيه خليل معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   172450 قيد فى 10-10-2006 برقم ايداع  8881 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

78 - محمد حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   197303 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع  8093 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

79 - نعمه ابراهيم على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   202769 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  1098 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

80 - شهاب للرحلت - جمال عوض علي شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   203840 قيد فى 2021-02-22 

برقم ايداع  1493 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

81 - ياسر فايز حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   204476 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  7118 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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82 - مختار مختار محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم   126945 قيد فى 10-04-1989 برقم ايداع  

3062 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمرمحو بسبب وجود سجل فردى آخر برقم 

76761 شرق

83 - جابر حلمى عبد المجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   157014 قيد فى 14-05-2001 برقم ايداع  

3403 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

84 - احمد محمد حامد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   180333 قيد فى 14-12-2008 برقم ايداع  

11066 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

85 - احلم شلبي حميدة صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   192412 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع  8032 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 8032 فى يوم 2013/11/13

86 - احلم شلبى حميده صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   192412 قيد فى 07-11-2013 برقم ايداع  7803 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

87 - مصطفي محمود عجمي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   201540 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع  

950 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

88 - فاضل احمد مصطفي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   202929 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  

2725 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

89 - رجب احمد عقل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   48633 قيد فى 10-01-1955 برقم ايداع  88 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

90 - على فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84265 قيد فى 27-05-1975 برقم ايداع  2657 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

91 - صيدليه الدكتور بولس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   120674 قيد فى 01-07-1987 برقم ايداع  

5560 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الوفاه

92 - عبدالفتاح عبدالعليم محمد الشحرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   124677 قيد فى 31-08-1988 برقم ايداع  

6923 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

93 - جمال محمد عمر عطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   125864 قيد فى 24-12-1988 برقم ايداع  

10423 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

94 - حسين محمد عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   167819 قيد فى 28-03-2005 برقم ايداع  

2469 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

95 - يحيى فؤاد عبد الجواد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   172075 قيد فى 28-08-2006 برقم ايداع  

7605 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

96 - صفوت عوض فلمون ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   186544 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع  

1987 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل حذف الفرع المودع برقم 1987 فى 2021/3/9

97 - جابر احمد محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   192768 قيد فى 12-01-2014 برقم ايداع  238 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

98 - كمال كامل عوض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   203799 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع  1119 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الوفاه

99 - علء احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   204180 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  2808 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل حذف الفرع المودع برقم 2808 فى 2022/3/23

100 - دعاء ابراهيم ابراهيم احمد الجنادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   205119 قيد فى 07-04-2022 برقم 

ايداع  3312 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

101 - هريدى السيد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   123685 قيد فى 28-04-1988 برقم ايداع  3743 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

102 - محمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   139644 قيد فى 24-01-1996 برقم ايداع  328 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

103 - صبحى غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152611 قيد فى 23-12-1999 برقم ايداع  10450 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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104 - روماني جرجس يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   166135 قيد فى 09-08-2004 برقم ايداع  

6618 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

105 - سالى خميس محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   190697 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع  

9337 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

106 - ايهاب فاروق ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   157457 قيد فى 30-06-2001 برقم ايداع  

4830 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

107 - محمود على عبد الفتاح هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   171512 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع  

5621 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

108 - تعدل الى شريف السنجرى -شريف حسن محمد عبد ا السنجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   171639 

قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع  7063 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب ترك التجاره

109 - نصر عويس القرنى محمد مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   172743 قيد فى 15-11-2006 برقم 

ايداع  9974 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

110 - حامد محمد حامد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   175509 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع  

7680 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

111 - سليمان منصور يعقوب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   176681 قيد فى 02-12-2007 برقم ايداع  

11618 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

112 - ايمن عطية عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   180125 قيد فى 17-11-2008 برقم ايداع  

10359 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

113 - رمضان محمد علي ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   181189 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع  

2646 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

114 - محمد السيد ابراهيم محمد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   192068 قيد فى 28-07-2013 برقم ايداع  

5567 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

115 - احمد جابر جبريل عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   198492 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  

5145 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

116 - خميس احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137749 قيد فى 12-03-1995 برقم ايداع  

1626 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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رأس المال

1 - تامر نافع محمد كمال سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   196265 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع   1281 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد السيد محمد العيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم   204401 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   6400 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - حمادة ابراهيم محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   182563 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع   772 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - السالم للمقاولت المتكامله - يوسف سالم عيد عيسى حفيضه تاجر فرد سبق قيده برقم   187390 قيد فى 

23-05-2011 برقم ايداع   3569 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

5 - محمد خميس عبد الرازق ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   189807 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع   

5544 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

6 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم   181733 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع   4753 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - حسن حمدى مرسى محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   185108 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع   

4921 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

8 - تعديل السم التجاري ليصبح  الشافعي لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم   197140 قيد فى 

15-08-2016 برقم ايداع   7095 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

11,000.000

9 - صيدليه الدكتور جاب ا عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم   164123 قيد فى 09-12-2003 برقم ايداع   

9557 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

10 - محمد احمد الزمزمي عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم   166369 قيد فى 11-09-2004 برقم ايداع   

7509 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

11 - سامح ابراهيم عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   184969 قيد فى 04-05-2010 برقم ايداع   

4430 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - ميلد اليا جرس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   192697 قيد فى 26-12-2013 برقم ايداع   9393 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع   

7719 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

14 - وليد حنفى محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   149498 قيد فى 22-12-1998 برقم ايداع   

11624 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

15 - مؤسسه حنفى زيدان لكماليات السيارات - وليد حنفى محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   149498 

قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع   7966 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

16 - سعيد السيد عبد الرازق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   182818 قيد فى 30-08-2009 برقم ايداع   

8543 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - احمد صلح عبدالجواد البيومي طبنجه تاجر فرد سبق قيده برقم   195090 قيد فى 13-05-2015 برقم 

ايداع   4270 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - خالد حسن محمد الشنديدى تاجر فرد سبق قيده برقم   152685 قيد فى 30-11-1999 برقم ايداع   

10695 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

19 - محمد محمود محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   109883 قيد فى 18-12-1983 برقم ايداع   

9226 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000
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20 - اميره محمد محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   200940 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع   

8091 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,100.000

21 - سميره طه احمد فتحى عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   204278 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   

5097 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   149593 قيد فى 03-01-1999 برقم ايداع   42 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - محمد مستور جمعه مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   151700 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع   

4673 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

24 - خالد اسماعيل جاد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   168074 قيد فى 30-04-2005 برقم ايداع   3379 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - عدل السم التجارى الى  السلم للستيراد و التصدير والتوريدات الصناعيه - محمد عبد السلم عبد السلم 

السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   187186 قيد فى 19-04-2011 برقم ايداع   2672 فى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  512,000.000

26 - احمد عبده جاد الرب عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   197867 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع   

1045 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - سامي عبد الجواد عبد الملك سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   198059 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع   

2272 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

28 - عاطف محمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   195603 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع   7533 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - محمود شحاته حافظ على تاجر فرد سبق قيده برقم   204776 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع   

10082 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - محمد فرغلى محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   190937 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع   

10317 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - جمال السيد احمد محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   197553 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع   

9867 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

32 - جورج رزيق باسيلى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   205593 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع   

8702 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - السيد محمود السيد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   133123 قيد فى 11-08-1992 برقم ايداع   

4614 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

34 - وليد على أبو شامه راجح تاجر فرد سبق قيده برقم   189443 قيد فى 02-05-2012 برقم ايداع   3885 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - علي ابراهيم السيد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   203641 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع   

8327 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - السيد محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   148310 قيد فى 12-09-1998 برقم ايداع   7767 فى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

37 - مصطفى مكارم محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم   182796 قيد فى 27-08-2009 برقم ايداع   

8514 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - تعديل السم التجارى الى الهندسيه للفرامل والدبرياج)نضر حسن ابراهيم الطحان( تاجر فرد سبق قيده برقم   

189257 قيد فى 04-04-2012 برقم ايداع   3042 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  4,000.000

39 - صيدليه هزاع - اشرف محمود اسماعيل هزاع تاجر فرد سبق قيده برقم   138528 قيد فى 

18-07-1995 برقم ايداع   5007 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

51,000.000
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40 - محمد عادل سلمة لتجارة قطع غيار السيارات ) محمد عادل محمد احمد سلمه( تاجر فرد سبق قيده برقم   

177916 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع   3139 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  12,000.000

41 - الشامي سليمان عبدالباقي عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   201945 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع   

4490 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000
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العناوين 

1 - احمد ندا عبد السميع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    183271 قيد فى 29-10-2009 برقم ايداع    

10243 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

فى /37 شارع المير لؤلؤ - محل - قسم مينا البصل & اودع برقم 11300 فى 2022/12/1 وقيد برقم تابع 

183271 دائم السكندريه

2 - عمرو عاطف محمد سالم الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم    204210 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4540 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 9 حارة 

عزوز متفرع من السكه الجديدة -قسم المنشيه

3 - امير فلور - امير محمد حسن ابراهيم اللقاني تاجر فرد سبق قيده برقم    197893 قيد فى 2017-02-08 

برقم ايداع    1171 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح التاشير بافتتاح 

الفرع الكائن فى / محل بالعقار رقم 19 شارع علم الروم - ملك فايز يونس عبدالرحمن - قسم مرسى  مطروح

4 - عمرو جابر خميس عبد العزيز عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    205264 قيد فى 2022-06-05 

برقم ايداع    4894 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان 

الى / 62 شارع جرين - قسم محرم بك

5 - محمود محمد زكريا جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    196815 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    

5109 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / كيلو 21 

شارع مدرسه شيرين بجوار مدرسه شيرين الخاصه - قسم العامريه - السكندرية

6 - هشام احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    130342 قيد فى 29-11-1990 برقم ايداع    7742 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 20 شارع القائد جوهر - قسم اللبان

7 - محمد احمد مصطفي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    170007 قيد فى 29-01-2006 برقم ايداع    

587 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي /  14 شارع 

الجزائر - محل رقم )3( - قسم اللبان

8 - محمد ابراهيم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    193664 قيد فى 06-07-2014 برقم ايداع    5427 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن في /

شارع مسجد الفردوس خلف كهرباء الريف - مرغم - شقه بالدور الرضي - قسم العامرية اودع برقم 11689 

في 2022/12/7 وقيد برقم تابع 193664 دائم اسكندريه

9 - تعديل السم التجاري ليصبح  الشافعي لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم    197140 قيد فى 

15-08-2016 برقم ايداع    7095 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 613 طرق الجيش - العصافره بحرى - قسم المنتزه ونشاطه / بيع مواد 

غذائيه وراس ماله 1000 ) الف جنيها ل غير ( وبدايه نشاطه 2022/5/15 & اودع برقم 11658 فى 

2022/12/7 وقيد برقم تابع 197140 دائم السكندريه

10 - ابراهيم حسين رفاعي خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    201618 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    

1614 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / شارع 

جمعة مفتاح متفرع من شارع الحديد و الصلب - شقه - ارضي - ابو يوسف - قسم الدخيله - السكندرية

11 - الشريف للنقل - شريف عادل عبدالعزيز عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    199984 قيد فى 

01-02-2018 برقم ايداع    1124 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الي / 3 تنظيم عبدالوهاب الترسانه البحرية - القباري - شقه 7 - قسم مينا البصل

12 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

فى / خلف مستشفى العامريه - قسم العامريه & اودع برقم 11809 فى 2022/12/11 وقيد برقم تابع 175524 

دائم اسكندريه
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13 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

في / طوسون شارع 16 متفرع من 25 المستشارين رابع نمرة محل رقم 4 -ناصية شارع 16 مع شارع 8 - 

قسم المنتزة & اودع برقم 11823 في 2022/12/11  وقيد برقم تابع175524 دائم السكندرية

14 - عمرو محمد على ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    188651 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع    39 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بحذف الرئيسي الخر الكائن 

في / الكيلو 26 طريق اسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم - قسم العامرية / و نشاطه مصنع لتصنيع وحدات 

الضاءة و الديكور و النجف / و راس ماله عشرة الف جنيها ل غير المودع برقم 2230 في 2021/3/17

15 - عمرو فاروق محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    81100 قيد فى 21-04-1974 برقم ايداع    

2276 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر التاشير بافتتاح الفرع الكائن 

/ الغردقة - الدهار - وحده رقم 80 - 81  مجمع الصناعات الصغيرة - بملك / الهيئه العامه للتنميه الصناعيه - 

محافظة البحر الحمر اودع برقم 13960 في 2022/12/12 و قيد برقم 63310 الغردقه - البحر الحمر

16 - د. محمود محمد محمود كلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    100961 قيد فى 07-06-1981 برقم ايداع    

4004 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محو الفرع / قرية مراقيا 

السياحية السوق التجارية محل 28/1 برج العرب المودع برقم 376 في 2003/1/14

17 - خليل ابراهيم خليل شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    161765 قيد فى 21-01-2003 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / عقار 26 

ناصية شارع النصر الملصق للعقار 24 ملك الشركة المتحدة للسكان و التعمير - قسم المنشية

18 - مسعد ادريس عبد العزيز عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    191324 قيد فى 27-02-2013 برقم 

ايداع    1593 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 

محل رقم 155 بسوق العامرية للخضر والفاكهه - قسم العامرية

19 - سعيد فهمى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    133367 قيد فى 12-10-1992 برقم ايداع    6028 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / رقم 277 بلوك 13 

ضمن تقسيم شركة القاهرة للسكان و التعمير الكائنة علي شارع النبوي المهندس بجوار الدار و عرامة بالمندره 

القبليه - شقه - قسم المنتزة

20 - وليد حنفى محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    149498 قيد فى 22-12-1998 برقم ايداع    

11624 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل راس مال الرئيسى 

الخر المودع برقم 7966 فى 2021/10/10 الى / 100000 ) مائه الف جنيها لغير (

21 - ايهاب محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    197127 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    

6971 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 26 شارع 

دينوقراط - الزاريطة - الدور الرضي - شقة - قسم شرق

22 - محمد سعيد حافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    176440 قيد فى 11-11-2007 برقم ايداع    

10833 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي/ 22 

شارع اسماعيل غانم و شارع السيدة فاطمة-محل- قسم محرم بك

23 - منى على على على ريا تاجر فرد سبق قيده برقم    204763 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع    893 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الى/ عطوة شفيق عطوة 

ابراهيم

24 - منى على على على ريا تاجر فرد سبق قيده برقم    204763 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع    893 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية السكندريه العجمي الهانوفيل شارع 

الشوارب خلف البنك الهلي بملك محمود فؤاد محمد عبدالعزيز حسن- قسم الدخيله

25 - عطيات عبدالمنعم ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    205094 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

3040 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 584 

شارع النيل والصابون - قسم العامرية - السكندرية
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26 - خالد حسن محمد الشنديدى تاجر فرد سبق قيده برقم    152685 قيد فى 30-11-1999 برقم ايداع    

10695 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 

خيرا الهانوفيل بجوار مسجد خير ا - شقه ) حجره فى شقه ( - الدور الثالث - قسم الدخيله

27 - همام محمد عبد الجواد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    174818 قيد فى 29-05-2007 برقم ايداع    

5552 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان / شارع تقسيم البردويل امام سور قريه الطفال اس او اس - العامريه &ونشاطه / تجاره وتوزيع المواد 

الغذائيه & وراس ماله 10000 عشره الف جنيه ل غير & اودع برقم 9973 في 2021/12/15 برقم قيد تابع 

174818 دائم

28 - مينا مرتجى توفيق عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم    190845 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    

6731 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يتم تعديل العنوان الى  / 

شارع قصر القويري برج السلطان 2 - قسم الدخيلة

29 - مينا مرتجى توفيق عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم    190845 قيد فى 16-12-2012 برقم ايداع    

9920 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسي الخر 

الي / شارع قصر القويري برج السلطان 2 - قسم الدخيلة

30 - خليل عزمى سلوانس جرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    175184 قيد فى 28-06-2007 برقم ايداع    

6662 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير بالغاء الرئيسى الخر 

المودع برقم 436 في يوم 2014/1/21 بعنوان 198 شارع ابن مرداس - مينا البصل

31 - محمد محمود محمد احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    185192 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع    

5209 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / 22 شارع 

النصر الدور الرضي - قسم الجمرك

32 - انعام حسن محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    188697 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ابيس 

الثامنه امتداد قريه 8/6 - قسم محرم بك

33 - اميره محمد محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    200940 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    

8091 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع بعنوان/ 

8 شارع الزبير بن العوام - برج الميرة - قسم المنتزة- السكندرية المودع برقم 12150في يوم 2022/12/18 

دائم السكندرية

34 - ناصر توفيق محمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    110606 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    

2505 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الفرع  / كيلو 

19 طريق اسكندرية القاهره الصحراوي خلف محطه تموين السيارات - قسم العامرية

35 - ناصر توفيق محمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    110606 قيد فى 22-02-1984 برقم ايداع    

1533 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسى بجعله  

/ 2 شارع امين الكرجي - قسم محرم بك  ) مقر اداري (

36 - ناصر توفيق محمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    110606 قيد فى 22-02-1984 برقم ايداع    

1533 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الفرع بجعله / 

كيلو 19 طريق اسكندرية القاهره الصحراوي خلف محطه تموين السيارات - قسم العامرية

37 - هنداوي عبدا ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    200309 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / شقة رقم 

1 شارع السفن اب امام شركة كوكاكول -قسم العامرية

38 - محمد نبيل نجيب المهدى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    147254 قيد فى 01-06-1998 برقم ايداع    

4431 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / اول ش 

المجمع متفرع من ش الروضه الخضراء ابو يوسف - قسم الدخيلة
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39 - محمد مستور جمعه مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    151700 قيد فى 22-08-1999 برقم ايداع    

7396 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تخفيض راس المال الرئيسي 

الخر المودع برقم 4673 في 2020/8/13 و نشاطه ثلجة لحوم مجمدة بالعنوان / شارع نور السلم متفرع 

من شارع الحديد و الصلب محل رقم 8 الهانوفيل - الي 10000 عشره الف جنيها لغير

40 - عدل السم التجارى الى  السلم للستيراد و التصدير والتوريدات الصناعيه - محمد عبد السلم عبد السلم 

السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    187186 قيد فى 19-04-2011 برقم ايداع    2672 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن في / 174 شارع 

البيهقي - القباري - محل رقم )3( - قسم مينا البصل اودع برقم 12254 في 2022/12/20 وقيد برقم تابع 

187186 دائم السكندرية

41 - سوزان احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    183991 قيد فى 28-01-2010 برقم ايداع    

898 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / بشاير 

الخير )5( بلوك )13( محل )146( -قسم مينا البصل - السكندرية

42 - تعديل السم التجاري الي / خالد للمصوغات - خالد احمد جمال الدين عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    

196248 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    1167 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / محل بالدور الرضي بالعقار 14 شارع سوق العقادين - قسم المنشيه

43 - محمد عمر مصطفى احمد زرندح تاجر فرد سبق قيده برقم    188541 قيد فى 18-12-2011 برقم ايداع    

9098 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مول نوب سنتر شارع  

مصطفي كامل - الراس السوداء - قسم المنتزة & اودع برقم 12436 فى 2022/12/22 وقيد برقم تابع 

188541 دائم السكندريه

44 - محمد عمر مصطفى احمد زرندح تاجر فرد سبق قيده برقم    188541 قيد فى 18-12-2011 برقم ايداع    

9098 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 134 حجر النواتيه - باكوس 

- قسم الرمل & اودع برقم 12427 فى 2022/12/22 وفقيد برقم تابع 188541 دائم السكندريه

45 - احلم شلبى حميده صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    192412 قيد فى 07-11-2013 برقم ايداع    

7803 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تاشير الغاء الفرع المودع 

برقم8032 فى يوم 2013/11/13

46 - صفوت عوض فلمون ملك تاجر فرد سبق قيده برقم    186544 قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع    

10687 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بحذف الفرع الكائن 

بالعنوان / امام 15 شارع احمد ايوب - الرصافه - قسم محرم بك

47 - جمال السيد احمد محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    197553 قيد فى 10-11-2016 برقم 

ايداع    9867 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 30 شارع محرم بك 

- محل رقم 2 بالدور الرضي - قسم محرم بك - السكندرية

48 - علء احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    204180 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    4279 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف الفرع الكائن فى / عقار رقم 9 

شارع الفردوس محل رقم 7 - قسم محرم بك

49 - رومانى جرجس يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    188849 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع    

996 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 

الهانوفيل الرئيسى امام قصر القويرى - محل رقم )1( - الهانوفيل - قسم الدخيلة

50 - وليد على أبو شامه راجح تاجر فرد سبق قيده برقم    189443 قيد فى 02-05-2012 برقم ايداع    

3885 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان / 38/8 متفرع 

من شارع 27 الرئيسى - اكتوبر - قسم العامرية

Page 26 of 92 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

النشاط

1 - تامر نافع محمد كمال سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  196265 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع    1281

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تقطيع رخام لحساب المنشأه

2 - حمادة ابراهيم محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  182563 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع    772

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات ) فيما عدا توريدات العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته (

3 - محمد خميس عبد الرازق ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  189807 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع    

5544وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير

4 - على صلح الدين على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  184226 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع    

1751وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط / الستيراد و التصدير

5 - تعدل الى جبيلى لتعبئة المسلى مصطفى محمد نديم جبيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  156128 قيد فى 

13-01-2001 برقم ايداع    309وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تعبئه 

يدوية ) المسلي الطبيعي و الزبده و العسل و الجبان ( و حذف نشاط الستيراد

6 - محمد احمد مصطفي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  170007 قيد فى 29-01-2006 برقم ايداع    587

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات معدات مخارط ) فيما عدا 

توريدات العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

7 - ساميه مصطفى محمود سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  147235 قيد فى 31-05-1998 برقم ايداع    

4374وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) فيماعدا توريد 

العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

8 - نادر محمد عبدالمنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  167156 قيد فى 03-01-2005 برقم ايداع    99

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره براميل ومنظفات صناعيه 

واستصلح براميل

9 - عدل السم التجارى الى  الفضلى لتجاره السيارات ) على خميس محمد الفضلى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

172912 قيد فى 03-12-2006 برقم ايداع    10599وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط الي / تجاره سيارات

10 - تعديل السم التجاري ليصبح  الشافعي لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  197140 قيد فى 

15-08-2016 برقم ايداع    7095وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع 

مواد غذائيه

11 - رضا احمد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  143699 قيد فى 26-05-1997 برقم ايداع    4197

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع مستحضرات تجميل

12 - محمد احمد الزمزمي عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  166369 قيد فى 11-09-2004 برقم ايداع    

7509وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم التصدير ومقاولت النقل 

لحساب الغير

13 - رشا فوزى على نصر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  199510 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

11485وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات مواسير حديد وبلستيك ) 

فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته (

14 - عبدالعال للمقاولت  محمود محمد عبدالعال حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  202855 قيد فى 

08-03-2020 برقم ايداع    1982وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /  ايجار 

سيارات نقل ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي (

15 - د0عمرو نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  175524 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

7719وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / اداره صيدليات

16 - تحية صالح محمد البياع تاجر فرد سبق قيده برقم  181096 قيد فى 01-03-2009 برقم ايداع    2246

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بقالة عامه
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17 - محمد عبده حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  182123 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع    6327

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع زيوت في عبوات مغلقة الي النشاط 

الصلي

18 - خليل ابراهيم خليل شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  161765 قيد فى 21-01-2003 برقم ايداع    602

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات مستلزمات للفنادق ) فيما عدا 

توريد العمالة و الكمبيوتر و مستلزماته (

19 - مسعد ادريس عبد العزيز عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  191324 قيد فى 27-02-2013 برقم ايداع    

1593وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجارة خضروات والفاكهه 

بالجملة

20 - سعيد فهمى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  133367 قيد فى 12-10-1992 برقم ايداع    6028وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تصدير

21 - محمد مجدي محمد البكري تاجر فرد سبق قيده برقم  163061 قيد فى 21-07-2003 برقم ايداع    

5608وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ادوات معمارية و مكتبة و هدايا 

و مستلزمات ديكور ) بدون تصوير مستندات (

22 - محمد احمد حسن محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  196977 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    

6111وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /بيع اجهزة محمول واكسسوار 

محمول

23 - ايهاب محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197127 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    

6971وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع موتسيكلت

24 - محمد سعيد حافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176440 قيد فى 11-11-2007 برقم ايداع    10833

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ توريدات عمومية )فيما عدا العمالة و 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته(

25 - خالد حسن محمد الشنديدى تاجر فرد سبق قيده برقم  152685 قيد فى 30-11-1999 برقم ايداع    

10695وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب تصدير حاصلت 

زراعيه

26 - محمد محمود محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109883 قيد فى 18-12-1983 برقم ايداع    

9226وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تلميع ولحام الذهب

27 - محمد محمود محمد احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  185192 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع    

5209وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تجارة مستحضرات تجميل

28 - اميره محمد محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  200940 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    

8091وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بقالة عامة

29 - تعديل السم التجاري / دار السكندرية للتوريدات الهندسية / مهندس مجدي محمد ابجد تاجر فرد سبق قيده 

برقم  115929 قيد فى 04-02-1986 برقم ايداع    674وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح / توريدات هندسية

30 - الفى وليم ميلد اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  195295 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع    5543

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / عرض وبيع وتجارة قطع غيار سيارات

31 - محمد نبيل نجيب المهدى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  147254 قيد فى 01-06-1998 برقم ايداع    

4431وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع حلويات

32 - احمد عثمان محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  171876 قيد فى 06-08-2006 برقم ايداع    6851

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تصدير

33 - عدل السم التجارى الى  السلم للستيراد و التصدير والتوريدات الصناعيه - محمد عبد السلم عبد السلم 

السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  187186 قيد فى 19-04-2011 برقم ايداع    2672وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع قطع غيار سيارات

34 - احمد عبده جاد الرب عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  197867 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع    

1045وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توزيع خامات اعلف
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35 - سامي عبد الجواد عبد الملك سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198059 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع    

2272وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /عموم التصدير

36 - محمد احمد عبدالعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  125745 قيد فى 10-12-1988 برقم ايداع    

10043وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / توريدات عامه ) فيما عدا توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (

37 - ابراهيم خليل ابراهيم سليم عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  141755 قيد فى 27-10-1996 برقم 

ايداع    8674وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط  / الستيراد و التصدير

38 - العاشورى للتجارة والتوكيلت - ممدوح حسين على احمد العاشورى تاجر فرد سبق قيده برقم  157559 

قيد فى 08-07-2001 برقم ايداع    5153وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

الي / تجارة تكييف والغاء ما دون ذلك

39 - عاطف محمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  195603 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    7533

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريد مواد غذائية و المقاولت العامه

40 - تعديل السم التجاري الي / خالد للمصوغات - خالد احمد جمال الدين عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  

196248 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    1167وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط الي / بيع مصوغات ) بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازين 

التابعه لوزارة التموين والتجارة (

41 - سوميه حسن احمد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  187726 قيد فى 07-07-2011 برقم ايداع    

5039وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صنع الغليات والمراجل البخارية

42 - محمد عمر مصطفى احمد زرندح تاجر فرد سبق قيده برقم  188541 قيد فى 18-12-2011 برقم ايداع    

9098وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / معرض بيع حلويات

43 - عزت احمد احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  191801 قيد فى 27-05-2013 برقم ايداع    4269

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / ورشه وصناعه السباكه والبراده والحداده

44 - ابراهيم قبيصي عبد الحافظ ضاحي تاجر فرد سبق قيده برقم  203414 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    

6374وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عموم الستيراد ) فيما عدا الفقرة 36 

من المجموعة 6 و المجموعة 19 (

45 - حسن احمد محمود عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  205740 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع    

10588وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مقاولت و توريدات عمومية )

فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزاماته(

46 - محمد فرغلى محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  190937 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع    

10317وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع منتجات جلدية

47 - هانى كمال كامل ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  186029 قيد فى 05-09-2010 برقم ايداع    

8363وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع اجهزة كهربائية )فيما عدا 

الكمبيوتر و مستلزماته(

48 - رجب عمر حنفى عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  188268 قيد فى 16-10-2011 برقم ايداع    

7676وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد

49 - جمال السيد احمد محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  197553 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع    

9867وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع ملبس جاهزه فيما عدا 

الملبس العسكرية

50 - خميس  عبدالرحمن حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  93671 قيد فى 15-04-1979 برقم ايداع    

2750وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع مستلزمات انتاج حيواني ودواجن

51 - السيد محمود السيد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  133123 قيد فى 11-08-1992 برقم ايداع    

4614وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات صناعية واستيراد 

وتصدير
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52 - رومانى جرجس يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  188849 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع    

996وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع اجهزة كهربائية و ادوات 

منزلية

53 - وليد على أبو شامه راجح تاجر فرد سبق قيده برقم  189443 قيد فى 02-05-2012 برقم ايداع    3885

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  / المقاولت و الستثمار العقاري

54 - نعيمه الليثي احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  204739 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    9780وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصوير مستندات

55 - وليد سعيد محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  177934 قيد فى 08-04-2008 برقم ايداع    

3201وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / شحن بري بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى

56 - مصطفى مكارم محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  182796 قيد فى 27-08-2009 برقم ايداع    

8514وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط عموم الستيراد والتصدير ليصبح 

النشاط بيع ملبس بواقي تصدير فقط

57 - ممدوح حبيب عبد الملك ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  205668 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

9685وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بقاله جافه وبيع بيره داخل 

عبوات مغلقه

58 - محمد سعد ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  136970 قيد فى 16-10-1994 برقم ايداع    7187

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط / بيع الماكولت والتصدير

59 - كمال مصطفي محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  194556 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع    

647وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / بيع خضار و فاكهة بالتجزئة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   189807 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2012  برقم ايداع 5,544.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / الندلس للتصدير

2 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   205641 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2022  برقم ايداع 9,277.000 الى : الغاء السمه التجاريه

3 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184226 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2010  برقم ايداع 1,751.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي / ايجل للتخليص الجمركي

4 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196815 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-06-2016  برقم ايداع 5,109.000 الى : اضافة السمة التجارية / مكتبة الطلبة ) منشأه فردية (

5 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181733 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2009  برقم ايداع 4,753.000 الى : تعديل السمه التجاريه للرئيسى إلى / المؤسسه المتحده 

للستيراد والتصدير

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176129 وتم ايداعه بتاريخ   

08-10-2007  برقم ايداع 9,729.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / انترناشيونال لتجارة الديزل )

كيرللو ( - ميرفت رمزي الديب عبد الشهيد

7 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204507 وتم ايداعه 

w.y.m بتاريخ   22-09-2021  برقم ايداع 7,439.000 الى : اضافة  السمه التجارية / دبليو.واي.ام

8 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203700 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-01-2021  برقم ايداع 266.000 الى : اضافه السمه التجارية / مؤسسه فرست للتوريدات

9 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133367 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-1992  برقم ايداع 6,028.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / الحياه للتصدير

10 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176442 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2007  برقم ايداع 10,840.000 الى : تعديل السم التجاري / مصنع السعدني للطباعه ) 

محمود محمد محمود السعدني (

11 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204141 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2021  برقم ايداع 3,868.000 الى : تعديل السمه التجارية / بيجاسوس فريت سيستمز 

pegasus freight systems

12 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203510 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2020  برقم ايداع 7,140.000 الى : اضافة السمة التجارية / تركواز لعمال الحدادة

13 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115929 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-02-1986  برقم ايداع 674.000 الى : حذف السمه التجارية

14 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115929 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-02-1986  برقم ايداع 674.000 الى : تعديل السم التجاري / دار السكندرية للتوريدات الهندسية 

/ مهندس مجدي محمد ابجد

15 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149907 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-1999  برقم ايداع 1,147.000 الى : تعديل السم التجاري الي / منشاة ياسر محمد محمود

16 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   168074 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-04-2005  برقم ايداع 3,379.000 الى : اضافة السمة التجارية / اوكىاو oko للستيراد و 

التصدير

17 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   171876 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2006  برقم ايداع 6,851.000 الى : تعديل السمه التجارية الي / الدولية للتصدير

18 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195603 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-09-2015  برقم ايداع 7,533.000 الى : اضافة السمة التجارية / البركه لتوريد المواد الغذائية و 

المقاولت العامه

Page 31 of 92 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

19 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   196248 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2016  برقم ايداع 1,167.000 الى : تعديل السم التجاري الي / خالد للمصوغات - خالد 

احمد جمال الدين عبدالفتاح

20 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191801 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-05-2013  برقم ايداع 4,269.000 الى : اضافه السمه التجاريه / ميلنو للصناعات المعدنيه 

المتطوره

21 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   200307 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-04-2018  برقم ايداع 3,551.000 الى : اضافه السمه التجارية / الوديع للملبس الحريمي

22 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197553 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2016  برقم ايداع 9,867.000 الى : حذف السمه التجارية

23 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201262 وتم ايداعه 

Carisma  بتاريخ   21-11-2018  برقم ايداع 10,941.000 الى : اضافة السمة التجارية / كاريزما ترافيل

Travel

24 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   136970 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-1994  برقم ايداع 7,187.000 الى : اضافه السمه التجارية / وش السعد

الشخاص

1 - احمد ابراهيم جوده السيد شرف الدين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   158752 وتم ايداعه بتاريخ  

12-11-2001 برقم ايداع    10388تم التأشير فى تاريخ   12-11-2001   بــ  تعين السيد / احمد ابراهيم 

جوده السيد شرف الدين وكيل مفوضا

2 - اسلم جابر فتحى محمد الزينى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   193452 وتم ايداعه بتاريخ  2014-05-21 

برقم ايداع    4216تم التأشير فى تاريخ   21-05-2014   بــ  الغاء تعيين الوكيل المفوض / اسلم جابر فتحي 

محمد الزيني

3 - محمد جابر فتحى محمد الزينى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   192124 وتم ايداعه بتاريخ  2013-08-22 

برقم ايداع    5962تم التأشير فى تاريخ   05-06-2014   بــ  -الغاء تعيين الوكيل المفوض / محمد جابر فتحي 

الزينى

4 - محمود عبدا يسين عبدالحميد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   196933 وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-03 

برقم ايداع    5805تم التأشير فى تاريخ   03-07-2016   بــ  حذف الوكيل المفوض / محمود عبدا يسين 

عبدالحميد

5 - نعيمه الليثي احمد احمد عيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   204739 وتم ايداعه بتاريخ  

09-12-2021 برقم ايداع    9780تم التأشير فى تاريخ   09-12-2021   بــ  تصحيح السم الى / نعيمه الليثى 

احمد احمد عيد ) وذلك طبقا لبطاقه الرقم القومى (

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - خالد محمود احمد ابو النصر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    171630 قيدت فى 13-07-2006 برقم 

ايداع   6044 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب فسخ الشركه 
وتصفيتها نهائيا 

2 - خالد محمود احمد ابو النصر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    171630 قيدت فى 13-07-2006 برقم 

ايداع   6044 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه 

مسجل ملخصهومشهر عنه برقم 1214 لسنه 2022 شركات السكندريه تم التى / فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - عادل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    195383 قيدت فى 13-07-2015 برقم ايداع   6022 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب وجود سجل تجارى اخر برقم 

165869

4 - عادل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    195383 قيدت فى 13-07-2015 برقم ايداع   6022 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه و تصفيتها نهائيا

5 - الشركة المصرية للغذيه   شركة سبق قيدها برقم    65856 قيدت فى 16-05-1972 برقم ايداع   1944 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير الموجه من مكتب استثمار القاهره 

التاشير بالغاء الفرع الكائن بالعنوان / شارع مسجد العطارين رقم 10 - السكندريه المودع برقم 1944 في 

1972/5/16 برقم قيد 65856

6 - الشركه المصريه الغذيه بسكو مصر   شركة سبق قيدها برقم    65856 قيدت فى 26-09-1965 برقم 

ايداع   4107 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب تاشير الموجهه من مكتب 

استثمار القاهرة  التاشير بالغاء الفرع الكائن بالعنوان / مصنع المصري للورق شارع محطه السوق - السكندرية 

المودع في 4107 في 1965/9/26 بقيد رقم 65856

7 - الشركه المصريه للغذيه   شركة سبق قيدها برقم    65856 قيدت فى 20-03-1957 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير الموجه من مكتب 

استثمار القاهره التاشير بالغاء الفرع الكائن بالعنوان / شارع محطه السوق - مصنع ايكا يوسف دمورس و 

شركاهما سابقا - السكندرية المودع برقم 1000001 في 1957/3/20 قيد رقم 65856

8 - بسكو - مصر   شركة سبق قيدها برقم    65856 قيدت فى 16-05-1972 برقم ايداع   1944 وفى تاريخ  

06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير الموجه من مكتب استثمار القاهره التاشير بالغاء 

الفرع الكائن بالعنوان / شارع مسجد العطارين رقم 10 - السكندريه المودع برقم 1944 في 1972/5/16 برقم 

قيد 65856

9 - شركة زوبه وعزة حنفى السجلبى دار السجلبى للسلحة الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    110501 

قيدت فى 13-02-1984 برقم ايداع   1235 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ شركة تضامن مؤرخ في 2021/10/15 و مصدق علي توقيعاته بمحضر تصديق رقم 162 ي لسنة 2021 

توثيق السكندرية النموذجي تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

10 - شركة زوبه وعزة حنفى السجلبى دار السجلبى للسلحة الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    110501 

قيدت فى 13-02-1984 برقم ايداع   1235 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب ترك التجاره

11 - مصطفى احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    204395 قيدت فى 18-08-2021 برقم ايداع   

6323 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر فى 

2022/11/10 مصدق على توقيعاته برقم 1922 ظ لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

12 - مصطفى احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    204395 قيدت فى 18-08-2021 برقم ايداع   

6323 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه
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13 - شركة محمد عبد العزيز جمعه وشركاه لتجارة السماك   شركة سبق قيدها برقم    141137 قيدت فى 

28-03-2011 برقم ايداع   1994 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / محل ) د( عمارة رقم )3 ( بمشروع اسكان القوات المسلحه بالنفوشي خلف حلقة السمك - راس التين - 

قسم الجمرك - محافظه السكندرية والمودع برقم 1994 في 2011/3/28 بقيد تابع 141137

14 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    141137 قيدت فى 28-03-2011 برقم ايداع   1994 وفى تاريخ  

07-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل ) د( عمارة رقم )3 ( بمشروع 

اسكان القوات المسلحه بالنفوشي خلف حلقة السمك - راس التين - قسم الجمرك - محافظه السكندرية والمودع 

برقم 1994 في 2011/3/28 بقيد تابع 141137

15 - محمد خليل ابراهيم خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    168993 قيدت فى 21-08-2005 برقم 

ايداع   6643 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

16 - بلل الشرق الوسط للتجارة ) عمرو بلل وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم    173495 قيدت فى 

07-02-2007 برقم ايداع   1256 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركة تضامن مسجل ملخصه و مشهر عنه برقم 1193 لسنه 2022 شركات السكندرية تم فسخ عقد الشركة و 

تصفيتها نهائيا

17 - بلل الشرق الوسط للتجارة ) عمرو بلل وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم    173495 قيدت فى 

07-02-2007 برقم ايداع   1256 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه

18 - ابراهيم سلمه ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    92915 قيدت فى 18-01-1979 برقم ايداع   

388 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

19 - ابراهيم سلمه ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    92915 قيدت فى 18-01-1979 برقم ايداع   

388 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

20 - محمد خليل ابراهيم خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    168993 قيدت فى 21-08-2005 برقم 

ايداع   6643 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

21 - عمرو محمد نجيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    192609 قيدت فى 11-12-2013 برقم ايداع   

8917 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن محرر فى 

2018/2/10 وملخصه مسجل برقم 1246 فى يوم 2022/12/4 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

22 - عمرو محمد نجيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    192609 قيدت فى 11-12-2013 برقم ايداع   

8917 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

23 - احمد احمد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    204516 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع   

7506 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

24 - احمد احمد ضاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    204516 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع   

7506 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

25 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    182298 قيدت فى 30-05-2012 برقم ايداع   4698 وفى تاريخ  

12-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

26 - محمد ناجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    182298 قيدت فى 30-05-2012 برقم ايداع   4698 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

27 - احمد محمد محمد مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    178129 قيدت فى 30-04-2008 برقم 

ايداع   3875 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

28 - رومانكو للمنتجات الزراعية ) فيكتور سويحه وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    178729 قيدت فى 

22-06-2008 برقم ايداع   5895 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل التاشير برقم 11963 

في 2022/12/13 بموجب عقد فسخ شركة توصيه محرر في 2021/6/15 مصدق علي توقيعاته برقم 2015 و 

لسنة 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

29 - رومانكو للمنتجات الزراعية ) فيكتور سويحه وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    178729 قيدت فى 

22-06-2008 برقم ايداع   5895 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه
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30 - مصطفى السيد على وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    151831 قيدت فى 05-09-1999 برقم ايداع   

7809 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر 

في2021/1/31 مصدق علي توقيعاته برقم 1595 ى لسنة2022 توثيق سيدي جابر تم فسخ الشركة و تصفياتها 

نهائيا

31 - مصطفى السيد على وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    151831 قيدت فى 05-09-1999 برقم ايداع   

7809 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

32 - عزب شوز ) سمير السيد شعبان ومحمود جوده عزب (   شركة سبق قيدها برقم    148881 قيدت فى 

29-10-1998 برقم ايداع   9582 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه تضامن محرر في 2022/1/1 مصدق علي توقيعاته برقم 254م لسنه 2022 توثيق السكندرية النموذجي

33 - عزب شوز ) سمير السيد شعبان ومحمود جوده عزب (   شركة سبق قيدها برقم    148881 قيدت فى 

29-10-1998 برقم ايداع   9582 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

34 - ثناء عبد الرحمن عواد عزام وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    153075 قيدت فى 22-01-2000 برقم 

ايداع   380 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه 

مصدق علي توقيعاته برقم 3621 س لسنه 2022 توثيق الدخيلة تم فسخ الشركه وتصفية اعمالها نهائيا

35 - ثناء عبد الرحمن عواد عزام وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    153075 قيدت فى 22-01-2000 برقم 

ايداع   380 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

36 - سبورت كار-رمضان مليجى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    185958 قيدت فى 

24-08-2010 برقم ايداع   8060 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فشخ 

شركه تضامن محرر في 2022/11/2 ثابت التاريخ برقم 4746 ش لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

37 - سبورت كار-رمضان مليجى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    185958 قيدت فى 

24-08-2010 برقم ايداع   8060 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

38 - تعديل السم التجاري الي / شركة اية محمد زين العابدين و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    197783 

قيدت فى 09-01-2017 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ شركة توصية بسيطة مصدق علي توقيعاته برقم 1624 لسنة 2022 توثيق السكندرية النموذجي تم فسخ 

الشركة وتصفية اعمالها نهائيا

39 - تعديل السم التجاري الي / شركة اية محمد زين العابدين و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    197783 

قيدت فى 09-01-2017 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب ترك التجاره

40 - الجعفرى عباس حامد وشريكه للتوريدات الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم    138662 قيدت فى 

10-08-1995 برقم ايداع   5517 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

محرر في 2021/4/1 ومصدق علي توقيعاته برقم 410 ث لسنه 2021 توثيق السكندرية النموذجي تم فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا بتخارج الشريك / الجعفري عباس حامد واصبحت منشاة فردية باسم ياسر الجعفري عباس

41 - الجعفرى عباس حامد وشريكه للتوريدات الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم    138662 قيدت فى 

10-08-1995 برقم ايداع   5517 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

42 - حلواني ميرانا - محمد بيومي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    161163 قيدت فى 20-10-2002 برقم 

ايداع   7763 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصية بسيطه 

محرر في 2018/4/18 مصدق علي توقيعاته برقم 3859 أ لسنه 2018 توثيق محرم بك تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

43 - حلواني ميرانا - محمد بيومي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    161163 قيدت فى 20-10-2002 برقم 

ايداع   7763 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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44 - شركه السيد حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    167872 قيدت فى 05-04-2005 برقم 

ايداع   2698 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه محرر فى 

2022/12/8 ثابت التاريخ برقم 2030 أ لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

45 - شركه السيد حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    167872 قيدت فى 05-04-2005 برقم 

ايداع   2698 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

46 - شركة ماس للهندسه والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    116541 قيدت فى 10-04-1986 برقم ايداع   

2237 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنه 3 

ق محكمه السكندريه القتصاديه د / 2 الستثنائيه وكذلك قرار الداره المركزيه للشئون القانونيه يتم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

47 - شركة ماس للهندسه والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    116541 قيدت فى 10-04-1986 برقم ايداع   

2237 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لنتهاء اعمال الشركه

48 - محمد محمد مرسى حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    191810 قيدت فى 28-05-2013 برقم 

ايداع   4327 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة 

محرر في 2022/10/31 مصدق على توقيعاته برقم 3576 لسنة 2022 توثيق الدخيلة تم فسخ الشركة و 

تصفيتها نهائيا

49 - محمد محمد مرسى حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    191810 قيدت فى 28-05-2013 برقم 

ايداع   4327 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

50 - محمد السيد جاد جاد السيد وشريكته هاله عبد اللطيف السيد عبد العال   شركة سبق قيدها برقم    162289 

قيدت فى 13-04-2003 برقم ايداع   2752 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ شركه تضامن محرر في 2022/11/30 وملخصه مسجل برقم 1314 لسنه 2022 ومشهر عنه محكمه 

شرق تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

51 - محمد السيد جاد جاد السيد وشريكته هاله عبد اللطيف السيد عبد العال   شركة سبق قيدها برقم    162289 

قيدت فى 13-04-2003 برقم ايداع   2752 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب فسخ الشركه

52 - السيده محمد جميل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    133675 قيدت فى 19-12-1992 برقم ايداع   

7643 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فض شركه توصيه مسجل ملخصه 

ومشهر عنه برقم 1333 لسنه 2022 شركات السكندرية تم فسخ الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

53 - السيده محمد جميل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    133675 قيدت فى 19-12-1992 برقم ايداع   

7643 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

54 - السيده محمد جميل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    145606 قيدت فى 08-12-1997 برقم ايداع   

10389 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه مسجل 

ملخصه ومشهر عنه برقم 1332 لسنه 2022 شرق السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

55 - السيده محمد جميل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    145606 قيدت فى 08-12-1997 برقم ايداع   

10389 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - محمد ابراهيم محمد حسن علي و شريكه هاني ابراهيم محمد حسن علي   شركة سبق قيدها برقم    

194474 قيدت فى 06-01-2015 برقم ايداع   120 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر في2022/12/18 و مصدق علي توقيعاته برقم 1361 ف لسنة 2022 

توثيق الدخيلة تم فسخ الشركة و تصفياتها نهائيا

57 - محمد ابراهيم محمد حسن علي و شريكه هاني ابراهيم محمد حسن علي   شركة سبق قيدها برقم    

194474 قيدت فى 06-01-2015 برقم ايداع   120 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه

58 - حناوى لعموم الستيراد والتصدير )رامى مجدى حناوى حنا وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم    

197618 قيدت فى 22-11-2016 برقم ايداع   10239 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ شركه توصيه بسيطه محرر فى 2018/12/31 وملخصه مسجل برقم 323 ومشهر عنه محكمه 

شرق السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
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59 - حناوى لعموم الستيراد والتصدير )رامى مجدى حناوى حنا وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم    

197618 قيدت فى 22-11-2016 برقم ايداع   10239 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

60 - سميره ابراهيم حامد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم    80541 قيدت فى 03-03-1974 برقم ايداع   

1208 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل و غير مشهر عنه 

تم فسخ الشركة وتصفية اعمالها نهائيا

61 - سميره ابراهيم حامد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم    80541 قيدت فى 03-03-1974 برقم ايداع   

1208 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

62 - م 0 البقلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    94101 قيدت فى 13-06-1979 برقم ايداع   3912 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه توصية بسيطه محرر في 2022/1/1 

وملخصه مسجل برقم 1285 في 2022/12/12 محكمه شرق ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

63 - م 0 البقلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    94101 قيدت فى 13-06-1979 برقم ايداع   3912 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

64 - المل للعلفه  والبقاله الجافه  عادل يوسف عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    131344 قيدت 

فى 03-07-1991 برقم ايداع   3790 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه محرر فى 2022/11/5 وملخصها مسجل برقم 296 لسنه 2022 ومشهر عنه بمحكمه غرب 

السكندريه البتدائيه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

65 - المل للعلفه  والبقاله الجافه  عادل يوسف عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    131344 قيدت 

فى 03-07-1991 برقم ايداع   3790 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب فسخ الشركه

66 - الشركة الهندسية لتصنيع اللت مصطفي محمد عبدالباقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166023 

قيدت فى 21-07-2004 برقم ايداع   6103 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ محرر في 2008/8/4 و مصدق على توقيعاته برقم 3187 لسنة 2008 توثيق محرم بك تم فسخ الشركة و 

تصفيتها نهائيا

67 - الشركة الهندسية لتصنيع اللت مصطفي محمد عبدالباقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    166023 

قيدت فى 21-07-2004 برقم ايداع   6103 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب فسخ الشركه

68 - احمد حسين تهامى وابراهيم احمد يس   شركة سبق قيدها برقم    204394 قيدت فى 18-08-2021 برقم 

ايداع   6316 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مسجل 

ملخصه ومشهر عنه برقم 298 لسنه 2022 شركات السكندرية فسخ الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

69 - احمد حسين تهامى وابراهيم احمد يس   شركة سبق قيدها برقم    204394 قيدت فى 18-08-2021 برقم 

ايداع   6316 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه
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رأس المال

1 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / مجد محمد ياقوت وشريكه احمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     

198541 قيدت فى 04-06-2017 برقم ايداع    5434وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000.000

2 - احمد جلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49901 قيدت فى 29-01-1956 برقم ايداع    236وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح / يسري محمد محمد محمد مصطفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54345 

قيدت فى 25-07-1959 برقم ايداع    1418وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

48,600,000.000

4 - الصافي محمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     161236 قيدت فى 29-10-2002 برقم ايداع    

8030وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

5 - تعديل السم التجاري ليصبح / احمد محمد عبدالعال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     92403 قيدت فى 

31-10-1978 برقم ايداع    6780وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

6 - تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس شركة سبق 

قيدها برقم     200623 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    5839وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس شركة سبق 

قيدها برقم     200623 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    5839وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  150,000.000

8 - يعدل السم التجارى الى  محمود اسماعيل على سالم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     177345 قيدت فى 

11-02-2008 برقم ايداع    1217وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

9 - تعديل اسم الشركه ليصبح / صيدلية سعد / لبني سعد الدين يونس وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

187990 قيدت فى 25-08-2011 برقم ايداع    6330وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000.000

10 - الشركة المصرية للصيد ومعداته شركة سبق قيدها برقم     114527 قيدت فى 05-08-1985 برقم ايداع    

5132وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,000,000.000

11 - تعديل اسم الشركه الى / محمد صفر نصر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     126079 قيدت فى 

15-07-1989 برقم ايداع    417وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  24,000.000

12 - الهرامات للمشروعات الهندسية فايز رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182298 قيدت فى 

05-07-2009 برقم ايداع    6867وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

13 - شركه مصر الوطنيه ) محمد منصور متولى وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     205523 قيدت فى 

07-09-2022 برقم ايداع    7793وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

60,000.000
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14 - تعديل السم التجاري ليصبح  / كريم محمد عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95660 قيدت فى 

25-12-1979 برقم ايداع    8380وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

15 - تعديل السم التجاري ليصبح  علي احمد عبد العاطي و شريكه لتجارة و توزيع الدوية شركة سبق قيدها 

برقم     197111 قيدت فى 09-08-2016 برقم ايداع    6874وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

16 - قمر للساعات)عصام قمر و شركاه( شركة سبق قيدها برقم     94315 قيدت فى 11-07-1979 برقم ايداع    

4491وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,800.000

17 - تعديل السم التجاري الي ابراهيم مصطفي ابراهيم و شريكه و تبقي السمة التجارية كما هي )سكارف( شركة 

سبق قيدها برقم     188457 قيدت فى 01-12-2011 برقم ايداع    8656وفى تاريخ  19-12-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

18 - تعديل السم التجاري ليصبح  شركة عبدا رجب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     151542 قيدت فى 

04-08-1999 برقم ايداع    6863وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

19 - شركه مبروك محمد بسيونى مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138946 قيدت فى 1995-09-27 

برقم ايداع    6746وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

20 - على احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     100354 قيدت فى 25-04-1981 برقم ايداع    5788

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  510,000.000

21 - تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / اشرف محمود السيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     123172 

قيدت فى 10-03-1988 برقم ايداع    2191وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

12,000.000

22 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / احمد واسامه صلح الدين ابراهيم المليجى شركة سبق قيدها برقم     

94273 قيدت فى 07-07-1979 برقم ايداع    4383وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / ورثه اسامه غطاس جندي وعنهم ثروت غطاس جندي وشركاؤه شركة 

سبق قيدها برقم     204792 قيدت فى 26-12-2021 برقم ايداع    10242وفى تاريخ  04-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز الشركه الي / شارع مسجد السلم متفرع من عين شمس 

البيطاش العجمي - قسم الدخيلة

2 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / ورثه اسامه غطاس جندي وعنهم ثروت غطاس جندي وشركاؤه شركة 

سبق قيدها برقم     204792 قيدت فى 26-12-2021 برقم ايداع    10242وفى تاريخ  04-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 1التاشير بافتتاح الفرع الكائن / 81 شارع المكس - قسم مينا البصل 

اودع برقم 11433 في 2022/12/4 وقيد برقم تابع 204792 دائم السكندرية

3 - الصافي محمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     161236 قيدت فى 29-10-2002 برقم ايداع    

8030وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الشركه ليصبح /  

67 شارع حجر النواتيه - رمل تاني - بالدور التاني علوي - قسم الرمل - السكندرية

4 - يعدل السم التجارى للشركه الى  شركه محمد عبد العزيز جمعه وشركاه لتجاره السماك شركة سبق قيدها 

برقم     141137 قيدت فى 02-09-1996 برقم ايداع    6661وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل ) د( عمارة رقم )3 ( بمشروع اسكان القوات 

المسلحه بالنفوشي خلف حلقة السمك - راس التين - قسم الجمرك - محافظه السكندرية والمودع برقم 1994 في 

2011/3/28 بقيد تابع 141137 دائم السكندرية

5 - تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس شركة سبق 

قيدها برقم     200623 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    5839وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /  الدخيله - امام لوجيستى ) 1 (ميناء الدخيله - برج 

الحديدى - الدور التاسع - قسم الدخيله

6 - تعديل السم التجارى للشركه بجعله / ابو يوسف للتجاره والتريكو شركة سبق قيدها برقم     110465 قيدت 

فى 09-12-1984 برقم ايداع    1130وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  / القطعه رقم 4 بلوك 32 - المنطقه الصناعيه الثانيه - مدينه برج العرب 

- قسم برج العرب & او دع برقم 11732 في 2022/12/8 و قيد برقم تابع 110465 دائم اسكندرية

7 - الهرامات للمشروعات الهندسية فايز رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182298 قيدت فى 

05-07-2009 برقم ايداع    6867وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن فى / الكيلو 39.5 طريق اسكندريه مطروح ونشاطه مصنع طوب اسمنتى

8 - الهرامات للمشروعات الهندسية فايز رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182298 قيدت فى 

05-07-2009 برقم ايداع    6867وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان المركز الرئيسى الى / 20 شارع 481 شارع مسجد مكه - عماره الصفا والمروه - قسم الدخيله

9 - تعديل السم التجارى الى  / السيد خليفه الغرباوى محمد واخواته للنقل بالسيارات شركة سبق قيدها برقم     

109431 قيدت فى 03-11-1983 برقم ايداع    8040وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 69 شارع حجر النواتيه - قسم الرمل

10 - تعديل السم التجارى الى  / السيد خليفه الغرباوى محمد واخواته للنقل بالسيارات شركة سبق قيدها برقم     

109431 قيدت فى 03-11-1983 برقم ايداع    8040وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن / شقه رقم 9 - الدور الثالث - برج الخلود تقسيم القضاه - امام 

نادى الدفاع الجوى - قسم سيدى جابر & اودع برقم 12033 فى 2022/12/15 وقيد برقم تابع 109431
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11 - شركه الثغر للتجاره والنشاءات ) شركه مساهمه مصريه( شركة سبق قيدها برقم     121459 قيدت فى 

26-09-1987 برقم ايداع    7801وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يكون المركز ارئيسى لداره الشركه ومحلها القانونى فى العنوان التالى / قطعه 2 بلوك 24 تقسيم القاهره 

والسكان شارع د / محمد بهاء الدين غتورى شارع 303 - سموحه - قسم سيدى جابر

12 - شركه ارآب اكسبريس للملحة ) ش.م.م ( طبقا للقانون رقم 159لسنة 1981 ولئحتة النفيذية شركة سبق 

قيدها برقم     106782 قيدت فى 08-02-1983 برقم ايداع    1047وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن فى / بورسعيد 11 شارع صفيه زغلول- برج الفيروز - حى 

شرق

13 - شركه ارآب اكسبريس للملحة ) ش.م.م ( طبقا للقانون رقم 159لسنة 1981 ولئحتة النفيذية شركة سبق 

قيدها برقم     106782 قيدت فى 08-02-1983 برقم ايداع    1047وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالقاهرة 110 شارع الثورة - الماظه - مصر الجديدة - القاهرة

14 - شركه ارآب اكسبريس للملحة ) ش.م.م ( طبقا للقانون رقم 159لسنة 1981 ولئحتة النفيذية شركة سبق 

قيدها برقم     106782 قيدت فى 08-02-1983 برقم ايداع    1047وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع الكائن  بدمياط المبنى الستثمارى بميناء دمياط حجرات 

346-345-344

15 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح الصافى على الصافى الطيار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

192344 قيدت فى 22-10-2013 برقم ايداع    7323وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / الكيلو 12 طريق اسكندرية القاره الزراعي وذلك 

لستخدامه ماركت وكافيتريا بالمحطه التي يمتلكها شركه اويل لبيا المودع برقم 12413 في 2022/12/22 برقم 

قيد تابع 192344 دائم السكندرية

16 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح الصافى على الصافى الطيار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

192344 قيدت فى 22-10-2013 برقم ايداع    7323وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / مدخل قرية عرابي بالكيلو 39 طريق مصر اسكندرية 

الصحراوي  - قسم العامرية - السكندرية ونشاطه ماركت داخل محطه التعاون المودع برقم 12416 في 

2022/12/22 برقم قيد تابع 192344 دائم السكندرية

17 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح الصافى على الصافى الطيار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

192344 قيدت فى 22-10-2013 برقم ايداع    7323وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / عمارات الموظفين بقرية الدواجن خلف بنزينه توتال 

الكيلو 59 الطريق الصحراوي ونشاطه مقر اداري  المودع برقم 12425 في 2022/12/22 برقم قيد تابع 

192344 دائم السكندرية

18 - سمر ابراهيم عبدالمحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     201872 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع    

3919وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي 

للشركة ليصبح /المكتب رقم 21 بالدور الداري - ببرج الحديدي رويال تاور - قسم الدخيلة

19 - المركزالهندسى للتجاره والتوريدات الكهربائيه والصناعيه ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     141312 قيدت فى 23-09-1996 برقم ايداع    7354وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان /شقه بالدور الول علوي بالعقار رقم 66 

ش ابي الدرداء المبني التجاري - قسم اللبان المودع برقم 12643 في 2022/12/27 برقم قيد تابع 141312 

دائم السكندرية

20 - المركزالهندسى للتجاره والتوريدات الكهربائيه والصناعيه ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     141312 قيدت فى 23-09-1996 برقم ايداع    7354وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 40 ش علي بك الكبير - قسم اللبان - 

كمعرض المودع برقم 12645 في 2022/12/27 برقم قيد تابع 141312 دائم السكندرية
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21 - المركزالهندسى للتجاره والتوريدات الكهربائيه والصناعيه ) اداكس ( وليد محمود محمد وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     141312 قيدت فى 23-09-1996 برقم ايداع    7354وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 13علي بك الكبير - قسم اللبان المودع 

برقم 12650 في 2022/12/27 برقم قيد تابع 141312 دائم السكندرية

22 - اصبح اسم الشركة / زهران الصناعية ) ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     124194 قيدت فى 

03-07-1988 برقم ايداع    5414وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

التاشير بافتتاح الفرع الكائن بالعنوان /قطعة رقم 1 بلوك 13 المنطقة الصناعية امتداد الرابعه - برج العرب 

الجديدة - قسم برج العرب المودع برقم 12751في 2022/12/28 برقم قيد تابع 124194 دائم السكندرية
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النشاط

1 - تغير اسم الشركة ليصبح / اسامة سمير روفائيل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     109218 قيدت فى 

13-10-1983 برقم ايداع    7494 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الى 

الشركه / الخلط والتعبئه

2 - الصافي محمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     161236 قيدت فى 29-10-2002 برقم ايداع    

8030 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تصدير ملبس جاهزه 

للخارج

3 - يعدل السم التجارى للشركه الى  شركه محمد عبد العزيز جمعه وشركاه لتجاره السماك شركة سبق قيدها 

برقم     141137 قيدت فى 02-09-1996 برقم ايداع    6661 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح الغاء نشاط الستثمار العقاري في بيع وشراء الراضي فقط ليصبح النشاط / تجارة السماك بالعمولة 

لحساب الغير

4 - تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس شركة سبق 

قيدها برقم     200623 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    5839 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / القيام باعمال النقل والمقاولت العموميه والتوريدات العموميه ) 

فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله وذلك الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى 

والدولى (

5 - تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس شركة سبق 

قيدها برقم     200623 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    5839 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /  مقاولت نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري و البحري والداخلي والدولي

6 - تعديل السم التجارى للشركه بجعله / ابو يوسف للتجاره والتريكو شركة سبق قيدها برقم     110465 قيدت 

فى 09-12-1984 برقم ايداع    1130 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

تصنيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس و الشارات العسكرية

7 - الهرامات للمشروعات الهندسية فايز رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182298 قيدت فى 

05-07-2009 برقم ايداع    6867 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / 

مقاولت عموميه والتوكيلت التجاريه وتجاره الخرده وتجاره المواد الغذائيه

8 - يعدل السم التجارى الى مصطفى السيد سلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     189462 قيدت فى 

07-05-2012 برقم ايداع    3986 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط 

الستيراد والتصدير والمقاولت العموميه والستثمار العقاري من نشاط الشركه

9 - تعديل السم التجارى الى  / السيد خليفه الغرباوى محمد واخواته للنقل بالسيارات شركة سبق قيدها برقم     

109431 قيدت فى 03-11-1983 برقم ايداع    8040 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل غرض الشركه الى / نقل البضائع بالسيارات المملوكه للشركاء والغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والدولى داخل جمهوريه مصر العربيه (
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10 - شركه الثغر للتجاره والنشاءات ) شركه مساهمه مصريه( شركة سبق قيدها برقم     121459 قيدت فى 

26-09-1987 برقم ايداع    7801 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الماده 4 بعد التعديل 

/ يكون مكان وموقع ممارسه النشاط فى :  جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعا ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنه 2012 ومع مراعاه القانون رقم 14 لسنه 

2012 بشأن التنميه المتكامله فى شبه جزيره سيناء , ولمجلس اداره الشركه ان يقرر انشاء فروع او وكالت 

للشركه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا على 

فتح فروع فيها

11 - المصطفى للشغال البحرية يوسف محمد محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     133084 قيدت فى 

29-07-1992 برقم ايداع    4371 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توضيح نشاط 

الشركه / الى توريدات بحريه وصيانه واصلح معدات السلمه البحريه وتشمل ) رماثات النجاه وطفايات الحريق 

بجميع انواعها وانظمه الطفاء الثابته واجهزه التنفس واسطوانات ثنى اكسيد الكربون 45 كجم (

12 - شركه مبروك محمد بسيونى مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138946 قيدت فى 1995-09-27 

برقم ايداع    6746 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع جلب عامود 

كاما للطلمبات

13 - شركه مبروك محمد بسيونى مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138946 قيدت فى 1995-09-27 

برقم ايداع    6746 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع جلب عامود 

كاما للطلمبات

14 - شركه مبروك محمد بسيونى مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138946 قيدت فى 1995-09-27 

برقم ايداع    6746 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اعمال مكيانيكا 

السيارات و ضبط طلمبات الديزل

15 - شركه مبروك محمد بسيونى مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138946 قيدت فى 1995-09-27 

برقم ايداع    6746 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اعمال مكيانيكا 

السيارات و ضبط طلمبات الديزل

16 - تعديل العنوان ليصبح / تجارة  و تصنيع الملبس الجاهزة و التصدير شركة سبق قيدها برقم     138286 

قيدت فى 10-06-1995 برقم ايداع    4030 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يتم تعديل 

العنوان ليصبح / تجارة و تصنيع الملبس الجاهزة و التصدير

17 - شركه غاده وشريكتها لصناعه الملبس شركة سبق قيدها برقم     164516 قيدت فى 27-01-2004 برقم 

ايداع    724 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / عموم التصدير
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الكيان القانونى

1 - احمد جلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49901 قيدت فى 29-01-1956 برقم ايداع    236 وفى 

تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - تعديل السم التجاري ليصبح / احمد محمد عبدالعال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     92403 قيدت فى 

31-10-1978 برقم ايداع    6780 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح / صيدلية سعد / لبني سعد الدين يونس وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

187990 قيدت فى 25-08-2011 برقم ايداع    6330 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن

4 - تعديل اسم الشركه الى / محمد صفر نصر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     126079 قيدت فى 

15-07-1989 برقم ايداع    417 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - تعديل السم التجاري ليصبح  / كريم محمد عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95660 قيدت فى 

25-12-1979 برقم ايداع    8380 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - تعديل السم التجاري الي / شركة اية محمد زين العابدين و شريكتها شركة سبق قيدها برقم     197783 

قيدت فى 09-01-2017 برقم ايداع    258 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

7 - تعديل السم التجاري الي ابراهيم مصطفي ابراهيم و شريكه و تبقي السمة التجارية كما هي )سكارف( شركة 

سبق قيدها برقم     188457 قيدت فى 01-12-2011 برقم ايداع    8656 وفى تاريخ  19-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح الصافى على الصافى الطيار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

192344 قيدت فى 22-10-2013 برقم ايداع    7323 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

9 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / احمد واسامه صلح الدين ابراهيم المليجى شركة سبق قيدها برقم     

94273 قيدت فى 07-07-1979 برقم ايداع    4383 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن

10 - المل للعلفه  والبقاله الجافه  عادل يوسف عبدالجليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     131344 قيدت 

فى 03-07-1991 برقم ايداع    3790 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198541   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-06-2017 برقم ايداع    5434 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / مجد محمد ياقوت 

وشريكه احمد ابراهيم

2 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 204792   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2021 برقم ايداع    10242 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / ورثه اسامه 

غطاس جندي وعنهم ثروت غطاس جندي وشركاؤه

3 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54345   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-1959 برقم ايداع    1418 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / يسري محمد محمد محمد 

مصطفي وشركاه

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92403   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-1978 برقم ايداع    6780 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / احمد محمد عبدالعال 

وشركاه

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200623   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-06-2018 برقم ايداع    5839 الى   تعديل اسم الشركه الي / ايمان مصطفي محمد زيدان 

وشريكها اسلم سالم عبدالسلم عبد الونيس

6 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 205722   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-12-2022 برقم ايداع    11774 الى   عادل فرج منصور وشريكته

7 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 205722   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-12-2022 برقم ايداع    11774 الى   سوتير جروب للتجارة

8 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187990   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2011 برقم ايداع    6330 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / صيدلية سعد / لبني سعد 

الدين يونس وشريكها

9 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126079   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-1989 برقم ايداع    417 الى   تعديل اسم الشركه الى / محمد صفر نصر وشريكته

10 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95660   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-1979 برقم ايداع    8380 الى    تعديل السم التجاري ليصبح  / كريم محمد عبدالكريم 

وشركاه

11 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109431   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-11-1983 برقم ايداع    8040 الى   تعديل السم التجارى الى  / السيد خليفه الغرباوى محمد 

واخواته للنقل بالسيارات

12 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 205866   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    12090 الى   احمد محمد حسن محمد زهران وشريكته

13 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197783   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-01-2017 برقم ايداع    258 الى   تعديل السم التجاري الي / شركة اية محمد زين العابدين 

و شريكتها
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14 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188457   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2011 برقم ايداع    8656 الى   تعديل السم التجاري الي ابراهيم مصطفي ابراهيم و 

شريكه و تبقي السمة التجارية كما هي )سكارف(

15 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 235   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    12521 الى   البنك الهلي المصري

16 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 123172   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-03-1988 برقم ايداع    2191 الى   تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / اشرف محمود 

السيد و شريكه

17 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138286   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-06-1995 برقم ايداع    4030 الى   تعديل العنوان ليصبح / تجارة  و تصنيع الملبس 

الجاهزة و التصدير

18 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94273   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-1979 برقم ايداع    4383 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / احمد واسامه 

صلح الدين ابراهيم المليجى
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الشخاص

1 - ياسر احمد حسين جلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    1956-01-29 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  رفع اسم الشريك من الشركة لوفاته و رفع اسم 

الشريك  / احمد حسين احمد جلل من الشركة لوفاته و رفع اسم الشريك  / خالد احمد حسين جلل من الشركة 

لوفاته و رفع اسم الشريك  / محمد طارق احمد حسين من الشركة لوفاته

2 - حسين احمد حسين جلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  تعديل صفة الشريك ليصبح شريك 

موصي

3 - اماني محمود علي الخولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  انضمام الشريك الي الشركة

4 - ايمان محمد طارق احمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  انضمام الشريكه الي الشركة

5 - داليا محمد طارق احمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  انضمام الشريكه الي الشركة

6 - مني محمد ابوالحسن حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  انضمام الشريكه الي الشركة

7 - احمد خالد احمد حسين جلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  انضمام الشريك الي الشركة

8 - محمد مصطفي رزق خليل الدبيجي  مدير عام   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1956 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  تم تعيينه مدير عام للشركة

9 - سناء احمد حسين جلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49901   وتم ايداعه بتاريخ    1956-01-29 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1956  بــ :  حق التوقيع عن الشركة لكل من الستاذ / محمد 

مصطفي رزق خليل الدبيجي - مدير عام الشركة و الشريكه / سناء احمد حسين جلل مجتمعين او منفردين ال في 

حالة التصرف في اصول الشركة فل بد من موافقة جميع الشركاء

10 - خالد محمد كمال الدين محمد ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114527   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   5132 تم التأشير فى تاريخ 05-08-1985  بــ :  بموجب قرار رقم 1382 لسنة 

2022 للشركة و المعتمد من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تم التي :- تكليف السيد / خالد محمد كمال الدين 

محمد ناصر - للقيام بتسيير اعمال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للصيد ومعداته لمدة ثلث شهور لحين 

استكمال اجراءات التعيين و يكون له كافة الختصاصات المقررة لرئيس مجلس لدارة

11 - ياسر مصطفى مصطفى عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129320   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-1990 برقم ايداع   2070 تم التأشير فى تاريخ 10-05-1990  بــ :  بناء على خطاب رئيس اتحاد 

العاملين المساهمين بشأن الحاطه ان السيد / ياسر مصطفى عبدالقادر هو الممثل القانونى للعاملين فى مجلس 

اداره الشركه طبقا لنتيجه عمليه النتخابات بالجمعيه العموميه لتحاد العاملين المساهمين اعتبارا من 2022/6/23 

وبناء عليه يتم تعديل تشكيل مجلس اداره الشركه

12 - مصطفى محمد نجيب محمود احمد الشرقاوى  مصفى   المقيد برقم قيد    133292   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-1992 برقم ايداع   5570 تم التأشير فى تاريخ 23-09-1992  بــ :  تعيد السيد / مصطفى محمد 

نجيب محمود احمد الشرقاوى مصفيا قانونيا للشركه وتم تحديد مده التصفيه بعامين من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى بتعين المصفى

13 - يسري عبدالرحمن محمد جويد  مفوض   المقيد برقم قيد    31146   وتم ايداعه بتاريخ    1946-02-02 

برقم ايداع   403 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1992  بــ :  تجديد تعيين السيد المهندس / يسرى عبدالرحمن 

محمد جويد مفوض علي الشركة المصرية للنشا و الخميرة و المنظفات اعتبارا من 2022/12/6 لمدة ثلثة اشهر 

و لحين صدور قرارات اخرى
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14 - محمود مبروك محمد بسيونى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    138946   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1995 برقم ايداع   6746 تم التأشير فى تاريخ 27-09-1995  بــ :  تم تعديل الصفة الي شريك 

متضامن

15 - مبروك محمد بسيونى مطر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    138946   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1995 برقم ايداع   6746 تم التأشير فى تاريخ 27-09-1995  بــ :  

16 - محمد مبروك محمد بسيونى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    138946   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1995 برقم ايداع   6746 تم التأشير فى تاريخ 27-09-1995  بــ :  تم تعديل الصفة الي شريك 

متضامن - تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح / من حق الشركاء المتضامنين الول / مبروك محمد بسيونى مطر 

و الثالث / محمد  مبروك محمد بسيونى والرابع / محمود مبروك محمد بسيونى مجتمعين او منفردين

17 - محمد على حسين على القليوبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن شركه 

اموال العربيه للقطان

18 - محمد قاسم عبد الحي قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  تم قبول استقالته

19 - احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  تم قبول استقالته

20 - هانى عبداللطيف علما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  تم قبول استقالته

21 - ناصر السيد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  تم قبول استقالته

22 - شريف عدلى كيرلس بولس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  غير تنفيذى ممثل لشركه اموال 

العربيه للقطان

23 - محمد عباس محمد حلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  ممثل لشركه القابضه للقطن 

والغزل والنسيج والملبس

24 - احمد محمد عبد ا ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  ممثل لشركه اموال العربيه 

للقطان

25 - عبله عادل خيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    1940-11-17 

برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  ممثل لشركه اموال العربيه للقطان

26 - نهى حسين عبدالعزيز خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  مستقل

27 - محمد سامح فكرى احمد البدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  مستقل

28 - محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  مستقل

29 - طارق على عبد الرحمن الخولى  مدير عام   المقيد برقم قيد    21362   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1940 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  اضافه بعض الصلحيات للسيد / 

طارق على عبدالرحمن الخولى - مدير عام الشركه صلحيه التوقيع على المستندات اللزمه لنهاء اجراءات 

تسجيل وشهر عقد شراء الرض الخاصه بالشركه والكائنه بحوض برنجى وكنجى مريوط نمره 3 قسم رابع فصل 

رابع - العامريه - السكندريه والتوقيع نيابه عن الشركه على عقد البيع النهائى امام الشهر العقارى لصالح الشركه 

كمشترى على تظل صلحياته الخرى المدونه بالسجل التجارى كما هى دون تغيير
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30 - ياسر مصطفى مصطفى عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129320   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-1990 برقم ايداع   2070 تم التأشير فى تاريخ 24-04-1999  بــ :  بناء على خطاب رئيس اتحاد 

العاملين المساهمين بشأن الحاطه ان السيد / ياسر مصطفى عبدالقادر هو الممثل القانونى للعاملين فى مجلس 

اداره الشركه طبقا لنتيجه عمليه النتخابات بالجمعيه العموميه لتحاد العاملين المساهمين اعتبارا من 2022/6/23 

وبناء عليه يتم تعديل تشكيل مجلس اداره الشركه

31 - شحاته السيد شحاته السيد  مصفى   المقيد برقم قيد    74428   وتم ايداعه بتاريخ    11-10-1971 برقم 

ايداع   4119 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2000  بــ :  تفوض الجمعية العامة للشركة المصفي القانونى 

للشركة  أ.د / شحاته السيد شحاته في اتخاذ كافة الجراءت للتأشير في السجل التجاري للشركة بما يفيد وضعها 

تحت التصفية و له اتخاذ التعديلت اللزمة من الجهات الدارية في هذا الشأن. ج - له حق في التصرف في 

رخصة معهد اللسلكى و التعامل بشأنها امام كافة الجهات الدارية و المختصة . د- بيع ما للشركة من منقول او 

عقارا بالمزاد العلني او الممارسة . ه- تمثيل الشركة امام القضاء  سواء كانت الشركة مدعية او مدعي عليها . و- 

له الحق في التوقيع عن الشركة منفردا و يعتبر وكيل عن الشركة في كل ما يتعلق باعمال التصفية . ح- التعامل 

مع كافة البنوك التي لدي لشركة حسابات فيها سواء كانت بالعملة المصرية او العملة الجنبية . ط - له الحق في 

تحصيل ما علي الشركة من اموال و ديون طرف الغير و سداد ما عليها من التزامات. ي- انهاء كافة العقود التي 

تعاقدت وارتبطت بها الشركة قبل اتخاذ قرار بحلها و لم تنتهي من تنفيذها بعد . ك - عدم القيام بالبدء في اعمال 

جديدة ال اذا كانت هذه العمال ضرورية لنهاء اعمال سابقة خاصة باعمال التصفية . ل- الدعوة لجتماعات 

الجمعية العامة للشركة كل ستة اشهر علي الكثر و وضع جدول العمال الخاص بها و رئاسة جلساتها و قيامه 

بكافة متطلبات اعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة  و ل تكون هذه الجتماعات صحيحة ال بحضوره و 

التصديق علي محاضر اجتماعاتها و قرارتها و المستخرجات المأخوذة منها او تفويض غيره بهذه الصلحيات

32 - اسماعيل الصافي محمد علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    161236   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2002 برقم ايداع   8030 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2002  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين والتعامل مع البنوك والهيئات الحكومية من خلل السيد / اسماعيل الصافي محمد علي عوض

33 - مى السيد على  محمد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163797   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2003 برقم ايداع   8314 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2003  بــ :  تعين / مى السيد على محمد 

شحاته برقم بطاقه 28206080200725 - السكندريه - مصريه - مديرا لفرع مبنى كونكور الدارى

34 - مى السيد على  محمد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163797   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2003 برقم ايداع   8314 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2003  بــ :  تعين / مى السيد على محمد 

شحاته برقم بطاقه 28206080200725 - السكندريه - مصريه - مديرا لفرع مبنى كونكور الدارى

35 - غاده ممدوح محمود محمد عيسي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    164516   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2004 برقم ايداع   724 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2004  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الرسمية و الحكومية و قطاع العمال 

العام و الخاص و السجل التجاري و الصناعي و الغرفة التجارية و الجمارك و هيئة الستثمار و الضرائب و 

الشهر العقاري و اثبات التاريخ علي العقد و المحاكم بكافة انواعها و البنوك و لهم حق القتراض و الرهن و 

اصدار الشيكات و تحصيلها و التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية و السحب و اليداع و فتح الحسابات و 

غلقها و اصدار خطابات الضمان و التوقيع علي عقود شراء و بيع المتقولت و حق التوكيل  و لهم حق التعديل 

في الشركة و التخارج و الصلح التصالح اما بالنسبة للعقارات و الصول الثابتة باسم الشركة و لغراضها تكون 

للشركاء المتضامنين مجتمعين

36 - فوزي رزق محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    178586   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2008 برقم 

ايداع   5405 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  تعيين / فوزي رزق محمد السيد كمدير تخليص 

جمركى للشركة

37 - وليم شحاته جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    94315   وتم ايداعه بتاريخ    1979-07-11 

برقم ايداع   4491 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2009  بــ :  رفع اسم الشريك /وليم شحاتة جرجس للوفاه 

وتخارج عدد 6 من الورثة
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38 - مجدى على محمود صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    187558   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2011 برقم ايداع   4305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2011  بــ :  اتفق الطراف على تعديل حق 

الداره والتوقيع باضافه حق شراء وبيع اصول الشركه وشراء وبيع السيارات بكافه انواعها باسم الشركه وشراء 

بيع الطارات للسيد / مجدى على محمود صالح

39 - مجدى على محمود صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    187558   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2011 برقم ايداع   4305 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2011  بــ :  اتفق الطراف على تعديل حق 

الداره والتوقيع باضافه حق شراء وبيع اصول الشركه وشراء وبيع السيارات بكافه انواعها باسم الشركه وشراء 

بيع الطارات للسيد / مجدى على محمود صالح

40 - محمد جابر احمد وهبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  عضو مجلس اداره غير تنفيذى 

من ذوى الخبره

41 - عصام عبدالمنعم محمد سعيد الناضورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  قرر مجلس الداره 

بالكامل الموافقه على ضم عضو مجلس اداره مستقل غير تنفيذى وهو السيد / عصام عبدالمنعم محمد سعيد 

الناضورى رقم قومى 25512011804131

42 - عبير امين مصطفي يحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  ليصبح  تشكيل المجلس كالتى 

السيده / عبير امين مصطفى يحيي رئيس مجلس الداره - السيد / مصطفي امين مصطفي يحيي الرئيس التنفيذى 

والعضو المنتدب - السيده/ عواطف علي حسن حمزه عضو مجلس الداره - السيد/ جابر محمد على ابراهيم 

عبدالصمد عضو مجلس اداره مستقل غير تنفيذى من ذوى الخبره - السيد / عصام عبدالمنعم محمد سعيد 

الناضورى عضو مجلس اداره مستقل غير تنفيذى - السيد / محمد جابر احمد وهبه عضو مجلس اداره غير تنفيذى 

من ذوى الخبره

43 - مصطفى  امين  مصطفى  يحيى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  الرئيس التنفيذى والعضو 

المنتدب

44 - عواطف علي حسن حمزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  

45 - جابر محمد على ابراهيم عبدالصمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   2126 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2012  بــ :  عضو مجلس اداره مستقل غير 

تنفيذى من ذوى الخبره

46 - مهاب أحمد محمد أحمد فتح

 ل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    175955   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2007 برقم ايداع   9219 تم 

التأشير فى تاريخ 11-04-2013  بــ :  

47 - محمد احمد محمد احمد فتح ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    175955   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   9219 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2013  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

للشركة باضافة حق التصالح و التنازل عن القضايا المرفوعة باسم الشركة لكل من السيد / محمد احمد محمد احمد 

فتح ا , و السيد / عصام علي مسعد احمد فتح ا , و السيد / مهاب احمد محمد احمد فتح ا منفردين

48 - عصام على مسعد احمد

 فتح ل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    175955   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2007 برقم ايداع   9219 

تم التأشير فى تاريخ 11-04-2013  بــ :  

49 - هشام محمود احمد جادا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    965   وتم ايداعه بتاريخ    1935-04-17 

برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2014  بــ :  تعين مجلس ادارة الشركه لدورة جديده اعتبارا من 

2022/7/1 ///تعين السيد / هشام محمود جادا ) عضو منتدبا تنفيذيا للشركه ( مع استمرار العضاء المنتدبين 

الحالين بمجلس الدارة في المجلس الحالي وذلك لحين قرارات اخري
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50 - محمد احمد محمد احمد فتح ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    190195   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2012 برقم ايداع   7292 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2017  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

للشركة باضافة حق التصالح و التنازل عن القضايا المرفوعة باسم الشركة لكل من السيد / محمد احمد محمد احمد 

فتح ا , و السيد / عصام علي مسعد احمد فتح ا , و السيد / مهاب احمد محمد احمد فتح ا منفردين

51 - عصام على مسعد احمد فتح ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    190195   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2012 برقم ايداع   7292 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2017  بــ :  

52 - مهاب أحمد محمد أحمد فتح

 ل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    190195   وتم ايداعه بتاريخ    12-09-2012 برقم ايداع   7292 تم 

التأشير فى تاريخ 06-06-2017  بــ :  

53 - المعتز بال محمد شحاته حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142987   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1996 برقم ايداع   1794 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  غير تنفيذى مستقل

54 - ابراهيم على حسن ابوالعنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142987   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1996 برقم ايداع   1794 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  غير تنفيذى مستقل

55 - صلح محمد احمد صلح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142987   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1996 برقم ايداع   1794 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  تنفيذى

56 - سلوى محمد عبد ا ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142987   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1996 برقم ايداع   1794 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  منتدب

57 - محمد صلح محمد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142987   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1996 برقم ايداع   1794 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2018  بــ :  غير تنفيذى

58 - ابراهيم يونس شحاته يونس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    201143   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2018 برقم ايداع   9908 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2019  بــ :  تعديل  حق الدارة و التوقيع 

ليصبح  مكفول للسيد / ابراهيم يونس شحاته  يونس منفردا وله في ذلك جميع السلطات في اجراء كافة العقود و 

المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و علي الخص في دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنية التجارية  و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او 

بالجل و الحق في شراء و بيع جميع البضائع و المهمات و المواد و المنقولت و القراض  و القتراض بطرق 

العتمادات و فتح الحسابات بالبنوك علي اختلف انواعها و غلقها و التوقيع علي جميع الشيكات و السحب 

واليداع  بالبنوك و حق كفالة الغير و فتح و غلق العتمادات المستندية و تعديلها و الغائها و حق التوقيع علي 

عقود التسهيلت الئتمانية و القروض و عقود التاجير التمويلي  واي نوع من المعاملت المالية مع البنوك و 

المصارف و الهيئات المالية و حق بيع و شراء اي اصل من اصول الشركة و لغراض الشركة و في تمثيل 

الشركة  امام  جميع الجهات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص 

و امام الشهر العقاري , و للمدير حق توكيل او تفويض الغير كل او بعض ما ذكر من اختصاصاته

59 - احمد عادل احمد عبده على الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    200116   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2018 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  بتاريخ 2022/11/26 اتفق 

الطراف علي التعديلت التية : اول : الدارة و التوقيع و اعمال البنوك ليصبح : للطرف الثاني ) المتضامن ( 

السيد / احمد عادل احمد عبده الحق في الدارة منفردا في كل اغراض الشركة و كذلك التعامل امام البنوك منفردا 

وله حق القتراض و الرهن منفردا و التوقيع علي عقود القتراض او الرهن منفردا و صرف الشيكات الواردة 

بأسم الشركة و له حق توكيل من ينوب عنه في ذلك .

60 - مها عبدالفتاح  صالح ديوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه للنقل 

البحرى والبرى

61 - نهاد شاهين على شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن هيئه ميناء السكندريه 

البحرى
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62 - اسلم محمد عبدالفتاح النقيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه للنقل 

البحرى والبرى

63 - ياسر محمد مرسى هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه للنقل 

البحرى والبرى

64 - هدى محمد عطيه جاب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه للنقل 

البحرى والبرى

65 - وائل على رضا على الهاشمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن شركه الفا اوريكس 

ليمتد

66 - محمد جمعه راشد سعيد الشامسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن شركه الفا اوريكس 

ليمتد

67 - معالى فلح محمد فلح جابر الحبابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111502   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-06-1984 برقم ايداع   4444 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ممثل عن شركه الفا 

اوريكس ليمتد

68 - عفاف جابر حسن على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205523   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2022 برقم ايداع   7793 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2022  بــ :  تخارج الشريكة المتضامنه / 

عفاف جابر حسن علي من الشركة

69 - مجد محمد ياقوت ياقوت مصطفي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    198541   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2017 برقم ايداع   5434 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  تخارج الشريكه المتضامنه / 

يسرا محمد ياقوت من الشركه/// تعديل حق الدارة والتوقيع للشركه ليصبح للشريكين السيد / احمد ابراهيم محمود 

سالم والسيد / مجد محمد ياقوت وذلك مجتمعين او منفردين ولهما حق القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

كذلك السحب واليداع باسم الشركه من كافه البنوك

70 - طارق محمود محمد محمد مصطفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1959 برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

71 - كريم محمود محمد محمد مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1959 برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

72 - انجي محمود محمد محمد مصطفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1959 برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

73 - نادية محمد عبدالرحمن قرقوره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1959 برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

74 - محمود محمد محمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    54345   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1959 برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

محمود محمد مصطفي للوفاة وانضمام الورثه /// انضمام اربعه )4( شركاء موصين مذكورين بالعقد /// حق 

الدارة والتوقيع لكل من الشريكين المتضامنين منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه والتصرف في اي 

اصل من اصولها الثابته والمنقولة وله حق ان يوكل غيرة في كل او بعض ما ذكر
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75 - احمد محمد عبدالعال عبدالجليل عبدالكريم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  انضمام الشريك المتضامن / 

احمد محمد عبدالعال عبدالجليل الى الشركه - حق الداره والتوقيع عن الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات والهيئات 

والمصالح والبنوك والشركات والفراد والقضاء ولدى كافه الجهات منوطه للشريك المتضامن منفردا السيد / احمد 

محمد عبدالعال عبدالجليل - وهو المسئول عن اداره المحل التموينى ) عن الحصه التموينيه والحساب البنكى ( 

التوقيع على عقود القرض والستدانه والحق فى التصرف فى اى اصل من اصول الشركه يستلزم موافقه جميع 

الشركاء

76 - محمود محمد عبدالعال عبدالجليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

77 - امينه عبدالباقى عبدالجليل عبدالكريم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

78 - مصطفى محمد عبدالعال عبدالجليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

79 - عبدالعال عبدالجليل عبدالكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

عبدالعال عبدالجليل عبدالكريم للوفاه

80 - محمد عبدالعال عبدالجليل عبدالكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    92403   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1978 برقم ايداع   6780 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

محمد عبدالعال عبدالجليل عبدالكريم للوفاه وانضمام ورثته

81 - محمود مصطفى محمد زيدان قمصان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن من 

الشرك

82 - احمد محمد عبد العال محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن من 

الشركه

83 - محمود مصطفى محمد زيدان قمصان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  انضمام الشريك المتضامن / 

محمود مصطفى محمد زيدان

84 - اسلم سالم عبدالسلم عبدالونيس خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  انضمام الشريك المتضامن الي 

الشركه

85 - احمد محمد عبد العال محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

والتعامل مع البنوك والقتراض والصرف لصيح للطرف الول المتضامن السيد / احمد محمد عبدالعال محمد 

منفردا او من يوكل عنه بتوكيل رسمي عام

86 - ايمان مصطفى محمد زيدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للطرف الثالث / ايمان مصطفي محمد زيدان والطرف الرابع /  اسلم سالم عبدالسلم عبدالونيس مجتمعين 

او منفردين وحق التوقيع والقتراض والتعامل مع البنوك للسيدة / ايمان مصطفي محمد زيدان ) منفردا ( او من 

يوكل عنه بتوكيل رسمي او بتفويض مصدق علي توقيعه من البنك

87 - ايمان مصطفى محمد زيدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  انضمام الشريكه المتضامنه الي 

الشركه
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88 - محمد عبد العال محمد سرحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    200623   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2018 برقم ايداع   5839 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج الشريك / محمد عبدالعال 

محمد سرحان

89 - عادل فرج منصور بطرس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205722   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   11774 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

90 - عادل فرج منصور بطرس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205722   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   11774 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

91 - عزه سعد الدين يونس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    187990   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2011 برقم ايداع   6330 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  تخارج الشريكه المتضامنه / 

عزه سعد الدين يونس من الشركه /// اتفق الشركاء الحالين بالشركه علي تعديل البند السادس الخاص بحق الدارة 

والتوقيع علي النحو التالي ادارة الشركه والتوقيع عنها وتمثيلها قانونا للشريكين مجتمعان او منفردان ولهم في ذلك 

جميع الصلحيات لتحقيق اغراض الشركه ومباشرة نشاطها ولهم حق التعامل وتمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها 

امام كافة الهيئات والدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والشركات والمؤسسات والتوقيع علي 

كافه العقود والتفاقات وتختص الشريكه / لبني سعد الدين يونس بمفردها بالشئون الفنية للشركه وتعاملتها مع 

كافة الجهات والهيئات والدارات الخاصه بالشئون الفنية  ولكل من الشريكين الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض صلحياته

92 - ناديه يوسف لطفى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    187990   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2011 برقم ايداع   6330 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريكه المتضامنه / 

نادية يوسف لطفي محمد للوفاة وتخارج بعض الورثة /// رفع اسم شريك موصي مذكور بالعقد للوفاة

93 - ابتهال صفر نصر  اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    126079   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-1989 برقم ايداع   417 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  انضمام الشريكه المتضامنه / 

ابتهال صفر نصر اسماعيل الى الشركه - تخارج الشريك موصى مذكور بالعقد

94 - محمد صفر نصر اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    126079   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-1989 برقم ايداع   417 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  اتفق الشريكان الول والثالث على 

ان يكون حق الداره والتوقيع عن الشركه للشريك / محمد صفر نصر اسماعيل - منفردا

95 - محمد عبدالكريم على محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / 

محمد عبدالكريم علي محمد للوفاة وانضمام الورثة

96 - عبد الكريم على محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    1979-12-25 

برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريك المتضامن / عبدالكريم علي 

محمد للوفاة و انضمام الورثة

97 - كريم محمد عبد الكريم علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  انضمام الشريك / كريم محمد 

عبدالكريم علي كشريك متضامن - حق الدارة والتوقيع مكفول للسيد / كريم محمد عبدالكريم علي

98 - هدي بيومي محمود بيومي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  انضمام الشريكة / هدي بيومي 

محمود بيومي كشريكة متضامنة

99 - اسلم محمد عبدالكريم علي محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

100 - اميرة محمد عبدالكريم علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

101 - روحية عبدالكريم علي محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    95660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1979 برقم ايداع   8380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

102 - اسامة محمد حسن محمد زهران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205866   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   12090 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  
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103 - ساندي عبدالفتاح كمال عبدالفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    197783   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2017 برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  ضم الي عضوية الشركة / ساندي 

عبدالفتاح كمال عبدالفتاح قاصر بولية والدها ) شريك موصى (

104 - سالى حنفى محمد نصر الدين حنفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    197783   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2017 برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  خروج من عضوية الشركة / سالي 

حنفي محمد نصر الدين حنفي من الشركة

105 - محمد احمد متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    188457   وتم ايداعه بتاريخ    2011-12-01 

برقم ايداع   8656 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك السيد / محمد احمد متولي من 

شريك موصي الي شريك متضامن

106 - ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    188457   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-12-2011 برقم ايداع   8656 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين السيد / ابراهيم مصطفى ابراهيم  و السيد / محمد احمد متولي مجتمعين او منفردين و لهما 

حق فتح الحسابات فى البنوك المصرية والجنبية والسحب منها والقتراض منها واليداع منها والتوقيع فى جميع 

المعاملت البنكية وفتح العتمادات واصدار خطابات الضمان كل ذلك فى حدود غرض الشركة وباسم الشركة 

والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن منفردا والحصول على التسهيلت الئتمانية وبيع وشراء السيارات 

المملوكة للشركة منفردا والتوقيع نيابه عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاعين العام 

والخاص ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض ال شركة كل ذلك فى حدود اغراض الشركة وباسم الشركة و لهما 

حق توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق

107 - رشا رشاد محمد محمد عبدة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    235   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-26 

برقم ايداع   12521 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

108 - محمد محمود السيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    123172   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1988 برقم ايداع   2191 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  تخارج الشريك المتضامن /  

محمد محمود السيد سلمه من الشركة

109 - محمد اشرف محمود السيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    123172   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1988 برقم ايداع   2191 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين و تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية  يكون 

لهم مجتمعين او منفردين

110 - اسامه برهان مصطفي حكمت طايع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    138286   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1995 برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  بموجب هذا العقد اتفق الطراف 

المتعاقدين جميعهم علي ان يصبح حق الدارة و التوقيع عن الشركة و كل ما يتعلق بمباشرة نشاط الشركة و 

استمرارها و التصرف في اصول الشركة و تمثيل الشركة امام القضاء و فتح حسابات لدي البنوك و السحب منها 

و حق  القتراض والرهن  و كفالة الشركة للغير و بيع و شراء كافة السيارات الخاصة و النقل المملوكة  للشركة  

و التوقيع امام الشهر العقاري علي عقود بيعها او شرائها و المرور و تجديد رخصها و نقل ملكيتها الي الشركة او 

الغير و انهاء كافة الجراءات المتعلقة بسيارات الشركة و تحرير التوكيلت البيع و الشراء اللزمة لذلك و جميعه 

للشركاء الثلثة المتضامنين مجتمعين او منفردين

111 - احمد صلح الدين ابراهيم المليجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    94273   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1979 برقم ايداع   4383 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعدي صفه الشريك / احمد 

صلح الدين ابراهيم المليجى الى شريك متضامن

112 - زينب اسحاق ابراهيم محمد المليجى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    94273   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1979 برقم ايداع   4383 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  رفع اسم الشريكه المتضامنه / 

زينب اسحاق ابراهيم محمد المليجى للوفاه
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113 - اسامه صلح الدين ابراهيم المليجي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    94273   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1979 برقم ايداع   4383 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك / اسامه 

صلح الدين ابراهيم المليجى  الى شريك متضامن - اتفق الشركاء على ان الدراه والتوقيع عن الشركه للشريكان 

المتضامنين للسيد / احمد صلح الدين ابراهيم المليجى والسيد / اسامه صلح الدين ابراهيم المليجى ) مجتمعين 

فقط ( ولهم الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وعلى الخص وزاره السياحه والشهر العقارى 

والسجل التجارى والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وضرائب القيمه المضافه وامام جميع المحاكم 

والقلم التجارى ) ولهم مجتمعين (  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين فقط حق القرض والرهن وبيع اصول وممتلكات الشركه من 

الراضى والسيارات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر -- اتفق الشركاء على تعديل المدير 

المسئول من الناحيه السياحيه والفنيه للشركه ليصبح السيد / احمد صلح الدين ابراهيم المليجى  وتعين السيد / 

اسامه صلح الدين ابراهيم المليجى مدير عام للشركه
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تجديد افراد

1 - الصيدلنيه  ليلى شعبان احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106138   قيدت فى   23-05-2000 برقم 

ايداع    3854 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

2 - ليلى شعبان احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106138   قيدت فى   01-12-1982 برقم ايداع    

8772 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-30

3 - محروسه احمد عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118126   قيدت فى   25-10-1986 برقم ايداع    

7981 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

4 - مؤسسة البراهيم للستيراد والتصدير -محمد السيد ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132567   

قيدت فى   23-03-1992 برقم ايداع    1837 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-22

5 - عماد ثاثان  فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132637   قيدت فى   09-04-1992 برقم ايداع    

2088 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

6 - طارق ابراهيم مصطفى تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145267   قيدت فى   06-11-1997 برقم ايداع    

9300 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

7 - هانى مصطفى كمال الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159385   قيدت فى   13-02-2002 برقم 

ايداع    1246 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

8 - محمد عزت محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161363   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

9 - تعديل السم التجاري  صيدليات محفوظ - محمد عزت محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161363   

قيدت فى   18-11-2002 برقم ايداع    8553 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-17

10 - فؤاد رزق احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163506   قيدت فى   13-09-2003 برقم ايداع    

7168 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-12

11 - وداد محمد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167523   قيدت فى   22-02-2005 برقم ايداع    

1360 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

12 - محمد مصطفى مختار شعبان سالمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172418   قيدت فى   2006-10-04 

برقم ايداع    8760 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

13 - احمد محمد اليمنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172663   قيدت فى   01-11-2006 برقم ايداع    

9694 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

14 - علء الدين هارون عمران عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180221   قيدت فى   2008-11-25 

برقم ايداع    10689 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

15 - هند محمد محمد مرسى على )مصوغات ومجوهرات العربى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185238   

قيدت فى   27-05-2010 برقم ايداع    5392 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-26

16 - حسن محمد محمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187004   قيدت فى   09-03-2011 برقم ايداع    

1512 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

17 - محمد السيد طلبه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187736   قيدت فى   11-07-2011 برقم ايداع    

5093 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

18 - الفقي للرحلت - ايمن محمد علي الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190431   قيدت فى   

11-10-2012 برقم ايداع    8209 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-10

19 - عبير عباس مرسى أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190718   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

9416 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25
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20 - تامر نافع محمد كمال سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196265   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

1281 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

21 - ياقوت انترناشيونال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66965   قيدت فى   25-01-1968 برقم ايداع    175 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-24

22 - احمد انور احمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76341   قيدت فى   07-09-1972 برقم ايداع    

83096 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

23 - فؤاد عبدالواحد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80414   قيدت فى   20-02-1974 برقم ايداع    

974 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-19

24 - نبيل اسكندر صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90208   قيدت فى   08-06-1987 برقم ايداع    

4842 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

25 - نبيل اسكندر صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90208   قيدت فى   04-12-1977 برقم ايداع    

8635 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

26 - تصحيح السم التجارى الى  السيد فتحى محمد باشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112008   قيدت فى   

03-09-1984 برقم ايداع    6227 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-02

27 - جمال احمد محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155970   قيدت فى   13-12-2000 برقم ايداع    

10100 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

28 - محمد عبدالفتاح توفيق غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161348   قيدت فى   16-11-2002 برقم 

ايداع    8507 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

29 - صموئيل عبدالسيد جبره عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168143   قيدت فى   2005-05-10 

برقم ايداع    3642 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

30 - احمد عثمان محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171876   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

6851 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

31 - محمد محمد احمد القشوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172836   قيدت فى   23-11-2006 برقم 

ايداع    10289 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

32 - وفاء عبد السلم عيده السلمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172949   قيدت فى   07-12-2006 برقم 

ايداع    10783 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

33 - احمد عيسى محمد محمود ) صيدلية د  احمد عيسى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176195   قيدت فى   

18-10-2007 برقم ايداع    9931 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-17

34 - سمير ابراهيم اسماعيل ) اتومبيل سميركو (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176320   قيدت فى   

30-10-2007 برقم ايداع    10384 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-29

35 - احمد محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176956   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

12505 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

36 - قاسم لقطع غيار السيارات)محمد احمد حسين قاسم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181461   قيدت فى   

07-04-2009 برقم ايداع    3767 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-06

37 - بكر عارف ابراهيم ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181883   قيدت فى   20-05-2009 برقم ايداع    

5371 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

38 - تعدل الى  محمود العزب جاد محمد-العزب للمقاولت العامه وتجاره السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

186066   قيدت فى   15-09-2010 برقم ايداع    8520 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-09-14
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39 - تعديل السم التجارى الى جندى للرحلت)ثروت غطاس جندى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187407   

قيدت فى   25-05-2011 برقم ايداع    3680 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-24

40 - محمد خميس عبد الرازق ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189807   قيدت فى   2012-06-28 

برقم ايداع    5544 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

41 - حسن محمد حسن زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194369   قيدت فى   15-12-2014 برقم ايداع    

9921 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

42 - اسامه محمد علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194590   قيدت فى   01-02-2015 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

43 - فاطمه ابراهيم السيد الصفير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194610   قيدت فى   05-02-2015 برقم 

ايداع    1044 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

44 - عوض شايخ حسين مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197979   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

1681 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

45 - محمد عبد المنعم مصطفى فرج سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199556   قيدت فى   2017-10-25 

برقم ايداع    10791 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

46 - نبيل ابراهيم مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139599   قيدت فى   08-01-1996 برقم ايداع    

171 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-07

47 - الدباج للملبس والخردوات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145458   قيدت فى   24-11-1997 برقم 

ايداع    9929 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-23

48 - طارق محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157694   قيدت فى   21-07-2001 برقم ايداع    

5599 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

49 - منال كامل السيد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162920   قيدت فى   05-07-2003 برقم ايداع    

5089 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-04

50 - حسن ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165517   قيدت فى   22-05-2004 برقم ايداع    

4264 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

51 - حسن ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165517   قيدت فى   22-05-2004 برقم ايداع    

4265 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

52 - محمد سعيد عبدالرزاق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168428   قيدت فى   11-06-2005 برقم 

ايداع    4721 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10

53 - محمد ابراهيم محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171500   قيدت فى   02-07-2006 برقم 

ايداع    5589 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

54 - د. كامل سمير كامل مينا ابو موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172326   قيدت فى   2010-07-20 

برقم ايداع    7222 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-19

55 - كامل سمير كامل مينا ابو موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172326   قيدت فى   21-09-2006 برقم 

ايداع    9445 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

56 - وليد عبد المجيد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173941   قيدت فى   18-03-2007 برقم 

ايداع    2777 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

57 - احمد حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174093   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

58 - احمد حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174093   قيدت فى   07-03-2007 برقم ايداع    

3219 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

59 - نادر صبرى كراس زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176177   قيدت فى   11-10-2007 برقم 

ايداع    9875 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

60 - محمد على ابراهيم حراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176520   قيدت فى   18-11-2007 برقم ايداع    

11067 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17
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61 - يعقوب محمد حامد يعقوب ) اليعقوب للتوريدات والمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180703   

قيدت فى   22-01-2009 برقم ايداع    705 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-21

62 - صبري عبد المنعم قطب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180736   قيدت فى   25-01-2009 برقم 

ايداع    814 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-24

63 - اشرف همام عبده محمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186516   قيدت فى   28-11-2010 برقم 

ايداع    10551 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

64 - عبد السميع ادريس عبد العزيز عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187033   قيدت فى   

16-03-2011 برقم ايداع    1691 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-15

65 - حنان محمود جاد ا صياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188309   قيدت فى   23-10-2011 برقم ايداع    

7912 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

66 - ياسر احمد عبد الحميد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188970   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    1654 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

67 - بسنت عبد الواحد شلبى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189431   قيدت فى   30-04-2012 برقم 

ايداع    3810 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

68 - خلود محمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190624   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

8928 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

69 - محمود محمد زكريا جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196815   قيدت فى   05-06-2016 برقم 

ايداع    5109 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

70 - احمد اسماعيل عبدالنبي عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197516   قيدت فى   2016-11-03 

برقم ايداع    9643 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

71 - لؤي اسامه احمد محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198177   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    3156 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

72 - آيه محمد محمد محمد معالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199746   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    12396 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

73 - مختار حسين حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205814   قيدت فى   25-03-1978 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

74 - خميس دياب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72895   قيدت فى   11-02-1971 برقم ايداع    654 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

75 - خميس دياب السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72895   قيدت فى   10-09-2005 برقم ايداع    

7068 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

76 - عبد النبى طه السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81653   قيدت فى   17-06-1974 برقم ايداع    

3420 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

77 - سعد جابر محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129141   قيدت فى   31-03-1990 برقم ايداع    

2369 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

78 - هشام احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130342   قيدت فى   29-11-1990 برقم ايداع    

7742 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

79 - اشرف ابراهيم حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134365   قيدت فى   27-05-1993 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

80 - وائل محمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151028   قيدت فى   15-06-1999 برقم ايداع    

5277 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

81 - وفائى محمد العربى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159079   قيدت فى   07-01-2002 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-06
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82 - محمود عبدالنعيم جوده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161447   قيدت فى   01-12-2002 برقم 

ايداع    8832 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-30

83 - علي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165341   قيدت فى   04-05-2004 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03

84 - محمد احمد مصطفي شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170007   قيدت فى   29-01-2006 برقم 

ايداع    587 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

85 - محمد على هريدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173281   قيدت فى   18-01-2007 برقم ايداع    

489 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

86 - عبد النبى توفيق صالح مكاف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174087   قيدت فى   27-03-2007 برقم 

ايداع    3206 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

87 - محمد حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174826   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

5585 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

88 - رحاب احمد محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176056   قيدت فى   27-09-2007 برقم ايداع    

9526 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

89 - نادية عواد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180340   قيدت فى   14-12-2008 برقم ايداع    

11092 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

90 - فتحي سعيد فتحي ماضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180430   قيدت فى   23-12-2008 برقم ايداع    

12446 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

91 - حسن حمدى مرسى محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185108   قيدت فى   2010-05-17 

برقم ايداع    4921 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

92 - احمد محمد يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197740   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

11449 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

93 - حسن محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197794   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

94 - ابراهيم محمد امبابي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198625   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

5826 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

95 - ايمن محمد محمد عمر دغيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199618   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    11302 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

96 - عبدالرحيم حسين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93716   قيدت فى   21-04-1979 برقم 

ايداع    2853 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-20

97 - عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95510   قيدت فى   1979-12-09 

برقم ايداع    7971 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

98 - محمود محمد احمد السماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101318   قيدت فى   25-07-1981 برقم 

ايداع    4901 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

99 - سعيد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119282   قيدت فى   15-02-1987 برقم ايداع    

1505 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

100 - ابراهيم سعد على حسن- " سعد ستيل "  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119388   قيدت فى   

06-02-2012 برقم ايداع    1086 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-05

101 - تعديل السم التجاري  ابراهيم سعد علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119388   قيدت فى   

25-02-1987 برقم ايداع    1837 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-24

102 - رجب محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120485   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

4812 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09
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103 - رجب محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120485   قيدت فى   14-06-1987 برقم ايداع    

4991 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

104 - عبد الستار سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121324   قيدت فى   12-09-1987 برقم ايداع    

3374 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

105 - مهدي جوده عفبفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122263   قيدت فى   07-09-2004 برقم ايداع    

7439 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

106 - مهدى جوده عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122263   قيدت فى   09-12-1987 برقم ايداع    

10269 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

107 - عادل جابر جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123726   قيدت فى   03-05-1988 برقم ايداع    

3845 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-02

108 - هانى محمد عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143730   قيدت فى   28-05-1997 برقم ايداع    

4294 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

109 - حسنى حسين محمد العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154595   قيدت فى   05-05-2016 برقم 

ايداع    4101 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

110 - حسنى حسين محمد العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154595   قيدت فى   03-07-2000 برقم 

ايداع    5524 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-02

111 - نجلء فتحى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156454   قيدت فى   25-02-2001 برقم ايداع    

1506 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

112 - عنتر احمد ياسر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162142   قيدت فى   25-03-2003 برقم ايداع    

2203 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

113 - عبد الكريم فهمى ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174347   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    4119 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

114 - ممدوح عبد المنعم داود أبو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175854   قيدت فى   2007-09-06 

برقم ايداع    8872 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

115 - عبد ا سعد عبد الحميد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176716   قيدت فى   2007-12-05 

برقم ايداع    11762 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

116 - على عادل على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176904   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    

12330 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

117 - منتصر فرج محمد مرسى الحمزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187676   قيدت فى   

03-07-2011 برقم ايداع    4785 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-02

118 - بشوى ميخائيل رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189320   قيدت فى   11-04-2012 برقم 

ايداع    3290 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

119 - بشوي ميخائيل رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189320   قيدت فى   02-06-2015 برقم 

ايداع    4893 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

120 - السيد محمد عبد الغفار السيد)المحمود لخدمات النقل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190553   قيدت فى   

30-10-2012 برقم ايداع    8623 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-29

121 - محمد حافظ اسماعيل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196902   قيدت فى   23-06-2016 برقم 

ايداع    5618 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

122 - محمد الشجيع حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198221   قيدت فى   2017-04-11 

برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

123 - احمد ابراهيم احمد ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199513   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    10428 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15
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124 - ابراهيم محمد احمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105391   قيدت فى   12-09-1982 برقم 

ايداع    6936 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

125 - سلمه فتيحه سلمه القويضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116040   قيدت فى   16-02-1986 برقم 

ايداع    962 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

126 - لبيب محمد بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117037   قيدت فى   14-06-1986 برقم ايداع    

3538 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

127 - خميس محمد محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121176   قيدت فى   24-08-1987 برقم ايداع    

6902 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

128 - د محمود ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126630   قيدت فى   09-03-1989 برقم 

ايداع    2107 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-08

129 - خميس حسن محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133270   قيدت فى   19-09-1992 برقم 

ايداع    5467 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

130 - مصطفى احمد مصطفى الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135326   قيدت فى   1993-11-29 

برقم ايداع    7606 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-28

131 - عبد الواحد عوض عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138297   قيدت فى   12-06-1995 برقم 

ايداع    4087 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-11

132 - شوق دسوقى عباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140498   قيدت فى   01-06-1996 برقم 

ايداع    3697 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

133 - منال محفوظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140824   قيدت فى   08-06-2002 برقم ايداع    

4220 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

134 - صيدلنية  منال محفوظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140824   قيدت فى   1996-07-14 

برقم ايداع    5108 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

135 - رضا احمد محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143699   قيدت فى   26-05-1997 برقم 

ايداع    4197 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-25

136 - محمد السمان حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157880   قيدت فى   08-08-2001 برقم 

ايداع    6229 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

137 - عصام على محمد بهجت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158463   قيدت فى   07-10-2001 برقم ايداع    

9199 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-06

138 - اعتدال فخري غبر رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159585   قيدت فى   19-03-2002 برقم 

ايداع    1990 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

139 - يوسف اسماعيل مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160854   قيدت فى   04-09-2002 برقم ايداع    

6538 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

140 - زكريا احمد احمد حسن الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163709   قيدت فى   2003-10-07 

برقم ايداع    7969 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-06

141 - صيدليه الدكتور جاب ا عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164123   قيدت فى   2003-12-09 

برقم ايداع    9557 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

142 - طلل عبدالمنعم علي محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170078   قيدت فى   08-02-2006 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

143 - محمد مصطفي علي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170571   قيدت فى   05-04-2006 برقم 

ايداع    2684 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

144 - سامح ابراهيم عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173936   قيدت فى   18-03-2008 برقم 

ايداع    2759 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

145 - تعديل السم التجاري ليصبح  ياقوت للرخام ) ياقوت محمود حجازى السيد غزاله (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   174805   قيدت فى   28-05-2007 برقم ايداع    5501 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-27
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146 - سيف الدين ادريس حسن ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182560   قيدت فى   2009-07-30 

برقم ايداع    7715 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

147 - سامح ابراهيم عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184969   قيدت فى   04-05-2010 برقم 

ايداع    4430 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

148 - يوسف مترى ابراهيم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185390   قيدت فى   10-06-2010 برقم 

ايداع    5937 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

149 - وفاء احمد يونس عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187691   قيدت فى   05-07-2011 برقم ايداع    

4911 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

150 - أحمد محمد محمود ابراهيم أحمد القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191281   قيدت فى   

20-02-2013 برقم ايداع    1402 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-19

151 - عبد الفتاح عبد ا عبد السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196372   قيدت فى   

06-03-2016 برقم ايداع    2071 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-05

152 - احمد يسري ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198093   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    2496 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

153 - عدل الى  محروس فهمى عبد الرحيم ) مكتب اسكندريه لتجاره الحراريات والتوريدات العموميه (  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   86002   قيدت فى   17-01-1976 برقم ايداع    188 وفى تاريخ  11-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

154 - اراكيركور طابا كيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122353   قيدت فى   19-12-1987 برقم ايداع    

10568 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

155 - رومانى بدروس فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133009   قيدت فى   12-07-1992 برقم ايداع    

3981 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

156 - رمضان على بخيت عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145454   قيدت فى   24-12-1997 برقم ايداع    

9922 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

157 - ثروت محمد حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156888   قيدت فى   28-04-2001 برقم 

ايداع    2971 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

158 - محمد عبدالوكيل عبدالمحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169001   قيدت فى   22-08-2005 برقم 

ايداع    6676 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

159 - يحيي السيد عبدالحميد السيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169015   قيدت فى   2005-08-24 

برقم ايداع    6709 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

160 - محمد عبد الحكيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171521   قيدت فى   04-07-2006 برقم ايداع    

5669 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

161 - عادل محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172607   قيدت فى   02-11-2006 برقم 

ايداع    9481 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

162 - خميس محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174241   قيدت فى   12-04-2007 برقم 

ايداع    3764 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

163 - خميس محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174241   قيدت فى   03-10-2013 برقم 

ايداع    7028 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

164 - محمد مسعد محمود محرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175553   قيدت فى   05-08-2007 برقم 

ايداع    7824 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

165 - د 0هبة محمد عبد المجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175998   قيدت فى   2007-09-23 

برقم ايداع    9361 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

166 - محمد فاضل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184701   قيدت فى   11-04-2010 برقم ايداع    

3516 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10
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167 - محمود السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189253   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

3027 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

168 - احمد محمد على عبد الله عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189977   قيدت فى   2012-07-30 

برقم ايداع    6288 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

169 - محمد ابراهيم محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190776   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    9647 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

170 - أحمد محمد محمد يونس على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190931   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10281 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

171 - عواطف هلمن راغب صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195550   قيدت فى   02-09-2015 برقم 

ايداع    7244 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

172 - محمود السيد محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196910   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    5684 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

173 - احمد رمضان عبدالهادى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197607   قيدت فى   20-11-2016 برقم 

ايداع    10165 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

174 - سعيد ممدوح محمد العربي احمد حداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199655   قيدت فى   

16-11-2017 برقم ايداع    11659 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-15

175 - د. محمود محمد محمود كلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100961   قيدت فى   1981-06-07 

برقم ايداع    4004 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

176 - محمد نصر امين عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109469   قيدت فى   08-11-1983 برقم 

ايداع    8153 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-07

177 - ناديه محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114407   قيدت فى   22-07-1985 برقم ايداع    

4852 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

178 - منصور احمد محمود ابو جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118957   قيدت فى   1987-01-17 

برقم ايداع    545 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

179 - عصام مصطفي محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133643   قيدت فى   09-12-1992 برقم 

ايداع    7434 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

180 - اشرف محمود على الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139501   قيدت فى   24-12-1995 برقم 

ايداع    9055 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

181 - سامي سلمه عطيه )سامي ماركت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165115   قيدت فى   2004-04-06 

برقم ايداع    2868 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

182 - عاطف عدلي عبد العال عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169247   قيدت فى   2013-06-03 

برقم ايداع    4481 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-02

183 - عاطف عدلي عبد العال عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169247   قيدت فى   2005-10-01 

برقم ايداع    7622 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

184 - ابراهيم محمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172864   قيدت فى   28-11-2006 برقم 

ايداع    10425 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

185 - امير بشرى حبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173170   قيدت فى   04-01-2007 برقم 

ايداع    62 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

186 - محب رفعت رياض خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182676   قيدت فى   13-08-2009 برقم 

ايداع    8143 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

187 - حمدى عطيه رزق نصيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189037   قيدت فى   04-03-2012 برقم 

ايداع    2000 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

188 - عصام محمد السيد أمين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189650   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

4842 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03
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189 - يوسف يوسف عبد المنعم مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190567   قيدت فى   2012-10-31 

برقم ايداع    8654 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

190 - سعيد حسن حسين ابو العنين فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195528   قيدت فى   2015-08-31 

برقم ايداع    7140 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

191 - مهدى حسن ضيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198551   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

5478 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

192 - سميره عبدالحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111323   قيدت فى   21-05-1984 برقم ايداع    

3941 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

193 - علء جابر زكريا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132023   قيدت فى   19-11-1991 برقم ايداع    

7759 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

194 - سعيد فهمى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133367   قيدت فى   12-10-1992 برقم ايداع    

6028 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

195 - معرض جمعه للتجارة )محمد حسن محمد جمعة(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138911   قيدت فى   

23-09-1995 برقم ايداع    6593 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-22

196 - ممدوح احمد  البدرى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150597   قيدت فى   1999-05-03 

برقم ايداع    3684 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

197 - سعيد سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162526   قيدت فى   18-05-2003 برقم ايداع    

3640 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-17

198 - محمد مجدي محمد البكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163061   قيدت فى   21-07-2003 برقم 

ايداع    5608 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-20

199 - عبير علي حسن عيد )صيدليه د عبير عيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163236   قيدت فى   

11-08-2003 برقم ايداع    6180 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-10

200 - احمد مصطفي حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164305   قيدت فى   29-12-2003 برقم 

ايداع    10235 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

201 - وليد وجيه انيس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174169   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

3524 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

202 - خالد محمود محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175565   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    7886 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

203 - السعدني للطباعة - محمود محمد محمود السعدني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176442   قيدت فى   

28-04-2016 برقم ايداع    3974 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-27

204 - تعديل السم التجاري / مصنع السعدني للطباعه ) محمود محمد محمود السعدني (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   176442   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    10840 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

205 - ايمن احمد محفوظ سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176808   قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    

12056 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

206 - محمد سعيد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185237   قيدت فى   27-05-2010 برقم ايداع    

5387 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

207 - محمود محمد الششتاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188414   قيدت فى   21-11-2011 برقم 

ايداع    8465 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

208 - نشوه محمد عبد ا احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194264   قيدت فى   24-11-2014 برقم 

ايداع    9233 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23
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209 - محمد صالح عبد الرحمن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194949   قيدت فى   2015-04-19 

برقم ايداع    3365 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

210 - محمد احمد حسن محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196977   قيدت فى   2016-07-18 

برقم ايداع    6111 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

211 - ايهاب محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197127   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    6971 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

212 - مصطفى عبد النعيم محمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198740   قيدت فى   

05-07-2017 برقم ايداع    6297 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-04

213 - اميمه احمد فؤاد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130245   قيدت فى   14-11-1990 برقم ايداع    

7356 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13

214 - وليد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165428   قيدت فى   11-05-2004 برقم ايداع    

3881 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

215 - محسن محمدابوضيف محمد)محسن للتصنيع والتجارهالدوليه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167900   

قيدت فى   10-04-2005 برقم ايداع    2795 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-09

216 - نادية مجاهد عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173527   قيدت فى   12-02-2007 برقم 

ايداع    1363 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

217 - خليل عزمى سلوانس جرجاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175184   قيدت فى   2014-01-21 

برقم ايداع    436 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

218 - خليل عزمى سلوانس جرجاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175184   قيدت فى   2007-06-28 

برقم ايداع    6662 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

219 - محمد سعيد حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176440   قيدت فى   11-11-2007 برقم ايداع    

10833 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

220 - محمود عيد مرسى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187311   قيدت فى   11-05-2011 برقم ايداع    

3245 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

221 - سهام خميس مهنى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190249   قيدت فى   18-09-2012 برقم 

ايداع    7485 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

222 - أحمد ماجد أبو المجد جمعه غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190834   قيدت فى   2012-12-13 

برقم ايداع    9892 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

223 - محمد السيد ابراهيم محمد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192068   قيدت فى   2013-07-28 

برقم ايداع    5567 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-27

224 - محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197763   قيدت فى   2017-01-03 

برقم ايداع    91 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

225 - ماجده محمود بسيونى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198610   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    5760 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

226 - كريم سعيد فؤاد محمد نوج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199824   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    13127 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

227 - صالح محمود عوض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75294   قيدت فى   18-03-1972 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

228 - صالح محمود عوض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75294   قيدت فى   20-10-2003 برقم ايداع    

8376 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

229 - عبد ا ياقوت العرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101300   قيدت فى   13-07-1981 برقم ايداع    

4842 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12
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230 - خالد حسن محمد الشنديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152685   قيدت فى   30-11-1999 برقم 

ايداع    10695 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

231 - مصطفى على الحنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157108   قيدت فى   26-05-2001 برقم 

ايداع    3735 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

232 - عادل احمد ادم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172401   قيدت فى   02-10-2006 برقم ايداع    

8694 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

233 - مركز محمود محمد محمود رجب للطراف الصناعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172543   قيدت فى   

22-10-2006 برقم ايداع    9211 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-21

234 - محمد على محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174293   قيدت فى   18-04-2007 برقم 

ايداع    3945 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

235 - فتحى عبد المنعم احمد سيد احمد - صيدليه د  فتحى عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179831   

قيدت فى   22-10-2008 برقم ايداع    9480 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-21

236 - فتحى عبد المنعم احمد سيد احمد - صيدليه د  فتحى عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179831   

قيدت فى   22-10-2008 برقم ايداع    9481 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-21

237 - محمد جبريل عبد ا الدجاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181892   قيدت فى   21-05-2009 برقم 

ايداع    5400 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

238 - اشرف فاروق محمد سعد الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186781   قيدت فى   2011-01-11 

برقم ايداع    345 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

239 - ابراهيم محمد رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186838   قيدت فى   18-01-2011 برقم 

ايداع    586 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

240 - انعام حسن محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188697   قيدت فى   12-01-2012 برقم 

ايداع    324 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

241 - انعام حسن محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188697   قيدت فى   12-12-2013 برقم 

ايداع    8936 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-11

242 - احمد محمد احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188910   قيدت فى   13-02-2012 برقم 

ايداع    1315 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

243 - مينا مرتجى توفيق عجبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190845   قيدت فى   16-12-2012 برقم 

ايداع    9920 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

244 - عبد الحافظ عبد المقصود عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103514   قيدت فى   

23-02-1982 برقم ايداع    1447 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-22

245 - محمد مدحت عبد المنعم محمد على وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106971   قيدت فى   

26-02-1983 برقم ايداع    1590 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-25

246 - احمد محمد حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120197   قيدت فى   09-05-1987 برقم ايداع    

4140 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

247 - طارق صلح الدين محمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152146   قيدت فى   1999-10-05 

برقم ايداع    8799 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-04

248 - مدحت محمد علي النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160889   قيدت فى   09-09-2002 برقم 

ايداع    6649 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

249 - محمد شعبان صبحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161541   قيدت فى   22-12-2002 برقم ايداع    

9262 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-21
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250 - شويكار عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172256   قيدت فى   

14-09-2006 برقم ايداع    9209 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-13

251 - رامى سعيد عبد الخالق عبد ربة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173322   قيدت فى   2007-01-24 

برقم ايداع    657 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

252 - نعمة عبد الكريم فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174113   قيدت فى   29-03-2007 برقم ايداع    

3279 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

253 - عاطف بخيت سعد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174284   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    3920 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

254 - عاطف بخيت سعد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174284   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    12030 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

255 - كمال محمد عبد الحميد حسن الراعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174986   قيدت فى   

12-06-2007 برقم ايداع    6068 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11

256 - عبد العزيز رجب محمد سعد خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175798   قيدت فى   2007-08-30 

برقم ايداع    8700 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

257 - نادر يوساب فرج ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176789   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    12007 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

258 - محمد سيف النصر قمر الدوله ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179356   قيدت فى   

19-08-2008 برقم ايداع    7823 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-18

259 - عبد الملك سعد منير معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185567   قيدت فى   30-06-2010 برقم 

ايداع    6592 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-29

260 - عبد الملك سعد منير معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185567   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    7681 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

261 - نهاد محمود محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187175   قيدت فى   18-04-2011 برقم 

ايداع    2607 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

262 - هشام السيد خميس محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199810   قيدت فى   2017-12-21 

برقم ايداع    13083 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

263 - ضياء الدين السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95376   قيدت فى   28-11-1979 برقم ايداع    

7114 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

264 - ضياء الدين السيد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99203   قيدت فى   12-01-1981 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

265 - دار السكندريه للخدمات الهندسيه  مهندس مجدى محمد امجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115929   

قيدت فى   16-01-1996 برقم ايداع    395 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-15

266 - تعديل السم التجاري / دار السكندرية للتوريدات الهندسية / مهندس مجدي محمد ابجد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   115929   قيدت فى   04-02-1986 برقم ايداع    674 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

267 - حمودة ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116895   قيدت فى   22-05-1986 برقم ايداع    

3196 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

268 - تعدل السم التجارى ليصبح احمد عبد ا محمود نانه للستيراد و التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

122559   قيدت فى   11-01-1988 برقم ايداع    257 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-10
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269 - صبرى محمد سيد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144665   قيدت فى   03-09-1997 برقم 

ايداع    7242 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

270 - عدل الى عادل عبد المنعم عبد المجيد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151079   قيدت فى   

20-06-1999 برقم ايداع    5446 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-19

271 - علي عبد الغني السيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159983   قيدت فى   11-05-2002 برقم 

ايداع    3428 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

272 - عاطف خليفه جريس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161609   قيدت فى   31-12-2002 برقم 

ايداع    9569 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

273 - السيد عبد العزيز حسن ابو عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174334   قيدت فى   2007-04-22 

برقم ايداع    4069 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

274 - رزق محمد رزق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175276   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

6950 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

275 - هانى سعد محمد عيد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177011   قيدت فى   06-01-2008 برقم 

ايداع    138 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

276 - اسامه محمود محمد محمد قطرى-قطرى اليكتريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194841   قيدت فى   

25-03-2015 برقم ايداع    2612 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-24

277 - تعديل السم التجاري ليصبح  مكتب اسامه الروبي للتسويق العقاري و خدمه الليموزين - اسامه احمد 

محمد محمود الروبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198098   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    2551 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

278 - تعديل السم التجارى ليصبح / امين للسيراميك - توماس رفعت امين دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

199381   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    9279 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-11

279 - نزيه محمد الخواص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81270   قيدت فى   09-05-1974 برقم ايداع    

2603 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-08

280 - نزيه محمد الخواص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81270   قيدت فى   03-08-1976 برقم ايداع    

3145 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

281 - محمود محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115082   قيدت فى   24-10-1985 برقم ايداع    

6634 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-23

282 - الفت محمد العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137698   قيدت فى   25-02-1995 برقم ايداع    

1337 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

283 - محمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140427   قيدت فى   21-05-1996 برقم ايداع    

3393 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

284 - محمد نبيل نجيب المهدى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147254   قيدت فى   1998-06-01 

برقم ايداع    4431 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-31

285 - محمد مصطفي محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160343   قيدت فى   2002-06-25 

برقم ايداع    4711 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

286 - خالد اسماعيل جاد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168074   قيدت فى   30-04-2005 برقم 

ايداع    3379 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

287 - اسامه محمدابراهيم عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169259   قيدت فى   03-10-2005 برقم 

ايداع    7674 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

288 - معتز احمد ابراهيم مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170379   قيدت فى   15-03-2006 برقم 

ايداع    1955 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14
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289 - اسامه مستور جمعه مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187386   قيدت فى   22-05-2011 برقم 

ايداع    3535 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

290 - ناجح عبد الحميد زكى السيد الحشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190747   قيدت فى   

02-12-2012 برقم ايداع    9554 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-01

291 - على عبد العليم رجب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195615   قيدت فى   15-09-2015 برقم 

ايداع    7600 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

292 - احمد عبده جاد الرب عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197867   قيدت فى   2017-02-05 

برقم ايداع    1045 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

293 - سامي عبد الجواد عبد الملك سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198059   قيدت فى   2017-03-09 

برقم ايداع    2272 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

294 - تعديل السم التجارى الى  عيد كار - عيد سعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199121   

قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    7543 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

295 - عصام سليمان احمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199393   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    9352 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

296 - إضافه السم التجارى / مكتبه المصرى - محمد احمد محمد عبده المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

199402   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    9464 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-17

297 - شداد مصطفي محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199644   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    11583 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

298 - محمود عبدالمعطي محمود عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199672   قيدت فى   

21-11-2017 برقم ايداع    11841 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-20

299 - ممدوح حسين على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97016   قيدت فى   20-05-1980 برقم ايداع    

3856 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

300 - محمد ابراهيم غريب الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102116   قيدت فى   15-10-1981 برقم 

ايداع    6967 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

301 - سامى سليمان عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114573   قيدت فى   12-08-1985 برقم ايداع    

2536 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

302 - هيمن ابراهيم محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122141   قيدت فى   1987-11-30 

برقم ايداع    9924 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-29

303 - على حسن حامد محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126961   قيدت فى   11-04-1989 برقم ايداع    

3109 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-10

304 - سحر احمد عبدالرسول شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138495   قيدت فى   12-07-1995 برقم 

ايداع    4881 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

305 - العاشورى للتجارة والتوكيلت - ممدوح حسين على احمد العاشورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157559   قيدت فى   08-07-2001 برقم ايداع    5153 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-07

306 - محمد عبدا محمد ذكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161122   قيدت فى   30-07-2015 برقم ايداع    

6315 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

307 - محمد عبدا محمد ذكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161122   قيدت فى   09-10-2002 برقم ايداع    

7583 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

308 - احمد انور حنفي طنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170564   قيدت فى   05-04-2006 برقم 

ايداع    2666 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04
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309 - عطيه خليل معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172450   قيدت فى   10-10-2006 برقم ايداع    

8881 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

310 - احمد مصطفى بدوى الماظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174204   قيدت فى   10-04-2007 برقم 

ايداع    3630 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

311 - احمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176592   قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    

11351 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

312 - ايهاب محمد عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177022   قيدت فى   08-01-2008 برقم 

ايداع    174 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

313 - مجدى الديب على صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183541   قيدت فى   06-12-2009 برقم 

ايداع    11231 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

314 - يحيى خميس السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189402   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    3639 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

315 - محمد حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197303   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

8093 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

316 - محمود جمال ابراهيم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199043   قيدت فى   2017-07-27 

برقم ايداع    7290 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

317 - تعديل السمة التجارية الي  فرست كيدز First Kids ) منشأة فردية (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

199841   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    13309 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-26

318 - مختار مختار محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126945   قيدت فى   10-04-1989 برقم 

ايداع    3062 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09

319 - السيد عبدالحميد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131808   قيدت فى   03-10-1991 برقم 

ايداع    6622 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

320 - كمال عبدالرحمن عبدالرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131827   قيدت فى   09-10-1991 برقم 

ايداع    6717 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

321 - ابراهيم خليل ابراهيم سليم عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141755   قيدت فى   

07-03-2009 برقم ايداع    2585 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-06

322 - ابراهيم خليل ابراهيم سليم عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141755   قيدت فى   

27-10-1996 برقم ايداع    8674 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-26

323 - رمضان سلمه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155631   قيدت فى   01-11-2000 برقم ايداع    

9009 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

324 - مصطفي عوض ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171625   قيدت فى   12-07-2006 برقم 

ايداع    6019 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

325 - عزه عبده محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174596   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

4914 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

326 - تعديل السم التجاري الي/ فاروق فايز هلل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176145   قيدت فى   

09-10-2007 برقم ايداع    9785 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-08

327 - سيف النصر سلومة ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176646   قيدت فى   

12-02-2013 برقم ايداع    1137 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-11
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328 - سيف النصر سلومة ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176646   قيدت فى   

29-11-2007 برقم ايداع    11534 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

329 - نصر ا جبريل عبد الرحمن حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176991   قيدت فى   2008-01-03 

برقم ايداع    95 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

330 - احمد محمد حامد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180333   قيدت فى   14-12-2008 برقم 

ايداع    11066 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

331 - جمال محمد الغريب داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189858   قيدت فى   05-07-2012 برقم ايداع    

5717 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

332 - اسلم السيد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193559   قيدت فى   11-06-2014 برقم ايداع    

4806 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

333 - مسعود مستور عبد القادر علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196148   قيدت فى   2016-01-19 

برقم ايداع    498 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

334 - ابراهيم صابر حبيب شحاته صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199718   قيدت فى   2017-11-29 

برقم ايداع    12134 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

335 - تامر محمد الحسيني عيد ابوالوفا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199724   قيدت فى   

03-12-2017 برقم ايداع    12172 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

336 - مصطفى عبد الرحمن بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105188   قيدت فى   11-03-1998 برقم 

ايداع    1875 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

337 - مصطفى عبدالرحمن  بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105188   قيدت فى   24-08-1982 برقم 

ايداع    6376 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

338 - مصطفى عبدالرحمن  بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105188   قيدت فى   21-10-1999 برقم 

ايداع    1000002 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

339 - خالد محمد امام ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143928   قيدت فى   17-06-1997 برقم ايداع    

4897 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

340 - ياسر محمد حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161194   قيدت فى   04-07-2012 برقم ايداع    

5677 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

341 - ياسر محمد حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161194   قيدت فى   23-10-2002 برقم ايداع    

7886 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

342 - السيد محمد محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173187   قيدت فى   09-01-2007 برقم ايداع    

106 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

343 - حسين محمد عتريس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189296   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    3206 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

344 - السيد رمضان محمد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190145   قيدت فى   2012-09-06 

برقم ايداع    7058 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

345 - امال محمد عبد اللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190642   قيدت فى   12-11-2012 برقم 

ايداع    9016 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

346 - اسماء مصطفي هيبه جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198751   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    6328 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

347 - حسام عبدالخالق عبدالسميع السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199324   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    8641 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

348 - رجب احمد عقل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48633   قيدت فى   10-01-1955 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09
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349 - على فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84265   قيدت فى   27-05-1975 برقم ايداع    

2657 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

350 - كمال مطاوع سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115056   قيدت فى   22-10-1985 برقم ايداع    

6571 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

351 - شعبان دياب للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118488   قيدت فى   1986-12-01 

برقم ايداع    9235 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

352 - صيدليه الدكتور بولس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120674   قيدت فى   01-07-1987 برقم 

ايداع    5560 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

353 - عبدالفتاح عبدالعليم محمد الشحرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124677   قيدت فى   1988-08-31 

برقم ايداع    6923 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-30

354 - جمال محمد عمر عطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125864   قيدت فى   24-12-1988 برقم ايداع    

10423 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

355 - سعيد سليمان عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143300   قيدت فى   06-04-1997 برقم ايداع    

2812 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

356 - محمود محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143388   قيدت فى   14-04-1997 برقم ايداع    

3073 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-13

357 - محمد عبد الحميد عيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144184   قيدت فى   15-07-1997 برقم 

ايداع    5721 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

358 - عدل الي رزيقه للنشاءات - م 0محمد محمد حسن رزيقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161226   قيدت 

فى   28-10-2002 برقم ايداع    8014 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-27

359 - يحيى فؤاد عبد الجواد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172075   قيدت فى   28-08-2006 برقم 

ايداع    7605 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

360 - تم تصحيح السم التجاري ليصبح  احمد حسن السيد احمد عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177182   

قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    710 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-26

361 - احمد محمد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186377   قيدت فى   02-11-2010 برقم ايداع    

9972 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

362 - حسن سيد محمد عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188243   قيدت فى   13-10-2011 برقم ايداع    

7605 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

363 - عطيه نصار على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190283   قيدت فى   23-09-2012 برقم ايداع    

7599 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

364 - أحمد زكى جمال عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190630   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    8955 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

365 - محمد فتحى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190705   قيدت فى   25-11-2012 برقم ايداع    

9371 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

366 - احمد فتحي منشاوي عبدالجليل - مؤسسة المنشاوي لصلح الجزاء الميكانيكية  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   196829   قيدت فى   07-06-2016 برقم ايداع    5175 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-06-06

367 - جمال السيد احمد محمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197553   قيدت فى   2016-11-10 

برقم ايداع    9867 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

368 - جاكلين فتحى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117764   قيدت فى   16-09-1986 برقم ايداع    

6695 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

369 - محمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139644   قيدت فى   24-01-1996 برقم ايداع    

328 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

Page 75 of 92 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

370 - صبحى غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152611   قيدت فى   23-12-1999 برقم ايداع    

10450 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

371 - روماني جرجس يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166135   قيدت فى   2004-08-09 

برقم ايداع    6618 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-08

372 - ياسر ابو الحمد دريس عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173537   قيدت فى   2007-02-12 

برقم ايداع    1388 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

373 - شريف عطية ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174471   قيدت فى   03-05-2007 برقم ايداع    

4554 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

374 - رومانى جرجس يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188849   قيدت فى   2012-02-02 

برقم ايداع    996 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

375 - وليد على أبو شامه راجح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189443   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    3885 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

376 - سالى خميس محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190697   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

9337 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

377 - عاطف محمد عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190939   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10320 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

378 - احمد جمعه عبد اللطيف بكر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192702   قيدت فى   2013-12-29 

برقم ايداع    9428 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

379 - حلمي عبده حلمي عبده خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198258   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    3752 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

380 - محمود احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118654   قيدت فى   20-12-1986 برقم ايداع    

9801 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

381 - سعيد كامل نور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124480   قيدت فى   11-08-1988 برقم ايداع    

6332 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-10

382 - سعيد كامل نور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124480   قيدت فى   30-09-2003 برقم ايداع    

7764 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-29

383 - احمد سالم سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141876   قيدت فى   06-11-1996 برقم ايداع    

9075 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

384 - ايهاب فاروق ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157457   قيدت فى   30-06-2001 برقم 

ايداع    4830 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

385 - محمد عبد الكريم بن زايد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170796   قيدت فى   2006-05-03 

برقم ايداع    3433 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

386 - تعدل الى شريف السنجرى -شريف حسن محمد عبد ا السنجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171639   

قيدت فى   13-07-2006 برقم ايداع    7063 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-12

387 - نصر عويس القرنى محمد مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172743   قيدت فى   2006-11-15 

برقم ايداع    9974 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

388 - سليمان منصور يعقوب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176681   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    11618 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

389 - وليد سعيد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177934   قيدت فى   08-04-2008 برقم 

ايداع    3201 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-07

390 - ايمن عطية عبد العزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180125   قيدت فى   17-11-2008 برقم 

ايداع    10359 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-16

391 - رمضان محمد علي ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181189   قيدت فى   11-03-2009 برقم 

ايداع    2646 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10
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392 - حسن محمد حسين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182071   قيدت فى   10-06-2009 برقم 

ايداع    6107 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

393 - تعديل السم التجارى الى الهندسيه للفرامل والدبرياج)نضر حسن ابراهيم الطحان(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   189257   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    3042 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-03

394 - راضى السيد عثمان للمقاولت العمومية - راضى السيد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

196182   قيدت فى   26-01-2016 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-01-25

395 - نبيل محمد علي رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196509   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

396 - احمد جابر جبريل عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198492   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    5145 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

397 - احمد رمضان احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199304   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    8433 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

398 - سعيد محمد محمد معزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102149   قيدت فى   20-10-1981 برقم 

ايداع    7069 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

399 - محمد سعد ابراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136970   قيدت فى   16-10-1994 برقم ايداع    

7187 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

400 - خميس احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137749   قيدت فى   12-03-1995 برقم 

ايداع    1626 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

401 - صيدليه هزاع-اشرف محمود اسماعيل هزاع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138528   قيدت فى   

26-09-2011 برقم ايداع    7060 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-25

402 - محمد خميس احمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141144   قيدت فى   02-09-1996 برقم 

ايداع    6677 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-01

403 - بيومى حسن محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153037   قيدت فى   16-01-2000 برقم 

ايداع    218 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-15

404 - شريف شحاته السيد محمد الكحيلى)الكحيلى ميديكال(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171560   قيدت فى   

12-06-2011 برقم ايداع    4173 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-11

405 - شريف شحاته السيد محمد الكحيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171560   قيدت فى   2006-07-06 

برقم ايداع    5766 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05

406 - احمد سعد عبد القوى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190264   قيدت فى   19-09-2012 برقم 

ايداع    7538 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

407 - مجدى كامل عبد الملك جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190493   قيدت فى   2012-10-18 

برقم ايداع    8443 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

408 - احمد عبد الخالق محمد معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194340   قيدت فى   2014-12-09 

برقم ايداع    9661 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

409 - يوسف محمود حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195094   قيدت فى   2015-05-13 

برقم ايداع    4288 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

410 - زغلول للتوكيلت التجارية - ابو اليزيد ابو اليزيد عبد المقصود زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

199257   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    8023 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-09

411 - سمير محمد الراوى عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199775   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    12662 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11
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تجديد شركات

1 - سمير انيس تادروس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   100657  قيدت فى  11-05-1981 برقم ايداع   

3376 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  12:00:00ص

2 - اولد المرحوم  احمد على عمر نصار   شركة سبق قيدها برقم :   101479  قيدت فى  1981-08-10 

برقم ايداع   5485 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  

12:00:00ص

3 - يعدل السم التجارى ليصبح شركه ابناء حليم جوده بخيت التجاريه الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   

105223  قيدت فى  28-08-1982 برقم ايداع   6481 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

4 - رجاء رياض فهمى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   120337  قيدت فى  25-05-1987 برقم ايداع   

4558 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

5 - عدل الى روضى رياض فهمى عبد الملك وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   120337  قيدت فى  

25-05-1987 برقم ايداع   4558 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

6 - البارون - عادل عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   137963  قيدت فى  13-04-1995 برقم 

ايداع   2699 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  

12:00:00ص

7 - خالد محمود احمد ابو النصر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   171630  قيدت فى  2006-07-13 

برقم ايداع   6044 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  

12:00:00ص

8 - احمد منصور محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   173894  قيدت فى  14-03-2007 برقم ايداع   

2637 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

9 - حسن الضبع عبد اللطيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   176723  قيدت فى  05-12-2007 برقم 

ايداع   11782 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

10 - شركة رد سي مارين   شركة سبق قيدها برقم :   185012  قيدت فى  09-05-2010 برقم ايداع   

4601 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  12:00:00ص

11 - محمد محمود احمد على و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   185012  قيدت فى  09-05-2010 برقم 

ايداع   4601 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  

12:00:00ص

12 - شركه النصر للسمده والصناعات الكيماويه)ش0ت0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   205804  قيدت فى  

15-06-1999 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2024  12:00:00ص

13 - عبدالبديع محمد عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58264  قيدت فى  14-11-1961 برقم ايداع   

8200 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  12:00:00ص

14 - مصطفى محمد رشاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   84749  قيدت فى  29-07-1975 برقم ايداع   

3716 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00ص

15 - توفيق اوضاع الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية طبقا القانون 159 لسنة 1981ولئحتة التنفيذية   

شركة سبق قيدها برقم :   106281  قيدت فى  19-12-1982 برقم ايداع   9209 وفى تاريخ  2022-12-04  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

16 - يعدل السم التجارى ليصبح  شركة الخوة لتجارة الحديد - احمد ذكى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   116667  قيدت فى  22-04-1986 برقم ايداع   2573 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2026  12:00:00ص
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17 - شركة الخوه لتجارة الحديد - انور زكى محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت 

فى  22-04-1986 برقم ايداع   2574 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

18 - شركه الخوة لتجارة الحديد - خميس زكى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت فى  

22-04-1986 برقم ايداع   2575 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

19 - شركه الخوة لتجارة الحديد - خميس زكى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت فى  

22-04-1986 برقم ايداع   2576 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

20 - شركه الخوة لتجارة الحديد - خميس زكى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت فى  

22-04-1986 برقم ايداع   2577 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

21 - شركه الخوة لتجارة الحديد - خميس زكى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت فى  

22-04-1986 برقم ايداع   2578 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

22 - شركة الخوه لتجارة الحديد - انور زكى محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت 

فى  22-04-1986 برقم ايداع   2579 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

23 - شركة الخوه لتجارة الحديد - انور زكى محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116667  قيدت 

فى  22-04-1986 برقم ايداع   2580 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

24 - ورثه المرحوم منير ابراهيم حنين -ماهر منير ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   122365  قيدت 

فى  19-12-1987 برقم ايداع   10600 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

25 - المدنى محمود محمد وشريكه احمد محمود محمد   شركة سبق قيدها برقم :   157379  قيدت فى  

24-06-2001 برقم ايداع   4631 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2026  12:00:00ص

26 - تعديل السم التجاري ليصبح  شركة عثمان السيد عثمان سليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

159141  قيدت فى  15-01-2002 برقم ايداع   388 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

27 - احمد محمد ابراهيم عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   161484  قيدت فى  11-12-2002 برقم 

ايداع   8959 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

28 - ابراهيم محمد ابراهيم وشريكته عواطف محمود محمد   شركة سبق قيدها برقم :   168072  قيدت فى  

30-04-2005 برقم ايداع   3373 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2025  12:00:00ص

29 - تعديل السم التجاري ليصبح  اولد يوسف - فتحي يوسف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   172352  

قيدت فى  25-09-2006 برقم ايداع   9596 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/09/2026  12:00:00ص

30 - شركه ميدي تريد للتجاره ) ذات مسئوليه محدوده (   شركة سبق قيدها برقم :   205806  قيدت فى  

08-03-1990 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2025  12:00:00ص

31 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد السيد خميس محمد و شريكه لتجارة الحدايد و ادوات المعمار   شركة 

سبق قيدها برقم :   113718  قيدت فى  31-03-1985 برقم ايداع   6920 وفى تاريخ  05-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2025  12:00:00ص
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32 - تحويل نوع الشركه الي شركه مساهمه مصريه طبقا للقانون 159 لسنه 1981 - شركه سوليم للمواسير 

والفخار الحجري والطوب الناري - شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   127751  قيدت فى  

22-07-1989 برقم ايداع   5625 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2024  12:00:00ص

33 - ورثة المرحوم  احمد محمد احمد مصطفي - فاطمه خميس حسن و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

183993  قيدت فى  28-01-2010 برقم ايداع   911 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/01/2025  12:00:00ص

34 - المطبعه الدوليه "ورثه مرقص وديع صاروفيم" سامح مرقص وديع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

188602  قيدت فى  25-12-2011 برقم ايداع   9376 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/12/2026  12:00:00ص

35 - تعديل اسم الشركة ليصبح  ايهاب زكريا عاطف توفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   190837  

قيدت فى  13-12-2012 برقم ايداع   9900 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/12/2027  12:00:00ص

36 - الشركة المصرية للغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   65856  قيدت فى  16-05-1972 برقم ايداع   

1944 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

37 - بسكو - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   65856  قيدت فى  16-05-1972 برقم ايداع   1944 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

38 - انجال محمد احمد على الحرقانى )احمد محمد احمد على الحرقانى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

104378  قيدت فى  18-05-1982 برقم ايداع   3767 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

39 - محمد سعد على عبد الموجود ) واحمد سعد على عبد الموجود وشركاهما (   شركة سبق قيدها برقم :   

110605  قيدت فى  22-02-1984 برقم ايداع   1531 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/02/2024  12:00:00ص

40 - شركة الصوة وأديب   شركة سبق قيدها برقم :   140599  قيدت فى  15-06-1996 برقم ايداع   

41112 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  12:00:00ص

41 - محمد عبد القادر محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143101  قيدت فى  18-03-1997 برقم 

ايداع   2173 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  

12:00:00ص

42 - الصافي محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   161236  قيدت فى  29-10-2002 برقم ايداع   

8030 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

43 - دريم لين - احمد نبيل محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161926  قيدت فى  2003-02-19 

برقم ايداع   1255 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2023  

12:00:00ص

44 - مصطفى عبد الرازق حماد عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   166627  قيدت فى  

13-10-2004 برقم ايداع   8528 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2024  12:00:00ص

45 - تعديل اسم الشركه الى احمد كمال عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   180724  قيدت فى  

25-01-2009 برقم ايداع   779 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2024  12:00:00ص

46 - محمود يونس عيسوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   185740  قيدت فى  20-07-2010 برقم 

ايداع   7233 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2020  

12:00:00ص

47 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   186514  قيدت فى  25-11-2010 برقم ايداع   10544 وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2025  12:00:00ص
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48 - هيرميس للوساطه فى الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   186514  قيدت فى  2010-11-25 

برقم ايداع   10544 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2025  

12:00:00ص

49 - تعديل السم التجاري ليصبح / احمد محمد عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92403  قيدت فى  

31-10-1978 برقم ايداع   6780 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2023  12:00:00ص

50 - تعديل السم الشركه ليصبح  يوسف توما يوسف و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   122509  قيدت فى  

05-01-1988 برقم ايداع   107 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/01/2028  12:00:00ص

51 - المتجر العمومى للدوات الكهربائية والميكانيكية ) هشام محمد زكى عبد الرحمن وشريكته (   شركة سبق 

قيدها برقم :   156284  قيدت فى  04-02-2001 برقم ايداع   917 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  12:00:00ص

52 - ورثه محمود حسانين عبدالوهاب )مجدي محمود حسانين عبدالوهاب وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

161339  قيدت فى  13-11-2002 برقم ايداع   8448 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

53 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   161339  قيدت فى  13-11-2002 برقم ايداع   8449 وفى تاريخ  

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

54 - ورثه محمود حسانين عبدالوهاب )مجدي محمود حسانين عبدالوهاب وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

161339  قيدت فى  13-11-2002 برقم ايداع   8449 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

55 - شركة التحاد للستيراد و التصدير و تجارة الجهزة الكهربائية-محمود احمد محمود وشريكته   شركة سبق 

قيدها برقم :   192577  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   7851 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

56 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   192577  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   7851 وفى تاريخ  

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

57 - شركة احمد عبد ا عبد السلم موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   199629  قيدت فى  

09-11-2017 برقم ايداع   11406 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2027  12:00:00ص

58 - عبدا عبدالعزيز محمد مسعود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   122194  قيدت فى  1987-12-03 

برقم ايداع   10074 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

59 - محمد احمد عبد المعز على وشريكه على احمد عبد المعز على   شركة سبق قيدها برقم :   133108  

قيدت فى  05-08-1992 برقم ايداع   4515 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/08/2027  12:00:00ص

60 - محمد خليل ابراهيم خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   168993  قيدت فى  21-08-2005 برقم 

ايداع   6643 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2025  

12:00:00ص

61 - محطه الجلء لنتاج الدواجن دميان منير يوحنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   170252  قيدت فى  

28-02-2006 برقم ايداع   1430 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2026  12:00:00ص

62 - بلل الشرق الوسط للتجارة ) عمرو بلل وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   173495  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   1256 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

Page 82 of 92 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

63 - ميرا عادل رزق ا حنا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   91841  قيدت فى  08-08-1978 برقم 

ايداع   5005 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2023  

12:00:00ص

64 - ابراهيم سلمه ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   92915  قيدت فى  18-01-1979 برقم ايداع   

388 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2024  12:00:00ص

65 - ناديه محمد البحر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   93387  قيدت فى  17-03-1979 برقم ايداع   

1984 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2024  12:00:00ص

66 - ورثه عبد الخالق عبد السميع السيد )انصاف احمد امام وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   105958  

قيدت فى  15-11-1982 برقم ايداع   8361 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/11/2027  12:00:00ص

67 - ورثه المرحوم محمد محمد ابراهيم القلينى  فريد محمد محمد القلينى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

118366  قيدت فى  19-11-1986 برقم ايداع   8837 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/11/2026  12:00:00ص

68 - شركه السلم لخدمه السيارات ) أيمن وأمجد شهدى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   133511  قيدت 

فى  15-11-1992 برقم ايداع   6784 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2027  12:00:00ص

69 - شركه خالد فراج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146766  قيدت فى  16-04-1998 برقم ايداع   

2910 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

70 - شركه البنا للمقاولت والتوريدات العموميه  يوسف السيد ابراهيم البنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

152821  قيدت فى  14-12-1999 برقم ايداع   11137 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2024  12:00:00ص

71 - خالد محمد السيد وشركاه تجاره وبيع البيض   شركة سبق قيدها برقم :   165983  قيدت فى  

14-07-2004 برقم ايداع   5917 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2024  12:00:00ص

72 - ون فول اول للتصدير - محمد احمد عبد الكريم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   173624  قيدت فى  

19-02-2007 برقم ايداع   1635 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

73 - حازم عبد الفتاح صيام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   175037  قيدت فى  17-06-2007 برقم 

ايداع   6249 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

74 - تعديل اسم الشركه ليصبح / صيدلية سعد / لبني سعد الدين يونس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

187990  قيدت فى  25-08-2011 برقم ايداع   6330 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

75 - صيدليه ورثه سعد الدين يونس-ناديه يوسف لطفى محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   187990  

قيدت فى  25-08-2011 برقم ايداع   6331 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/08/2026  12:00:00ص

76 - عمرو محمد نجيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   192609  قيدت فى  11-12-2013 برقم ايداع   

8917 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2023  12:00:00ص

77 - آل نجيب للتخليص الجمركى - شريهان محمد نجيب وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   199669  قيدت 

فى  21-11-2017 برقم ايداع   11813 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2027  12:00:00ص

78 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   205366  قيدت فى  

29-06-2010 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2025  12:00:00ص
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79 - اسماعيل عبدالظاهر وشريكته نجاه حجازى   شركة سبق قيدها برقم :   86837  قيدت فى  

10-09-1991 برقم ايداع   6012 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2026  12:00:00ص

80 - الزياء الحديثه للملبس وحياكتها   شركة سبق قيدها برقم :   86837  قيدت فى  10-09-1991 برقم 

ايداع   6012 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2026  

12:00:00ص

81 - محلت النجار عبد الوهاب النجار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   127466  قيدت فى  

20-06-1989 برقم ايداع   4833 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2024  12:00:00ص

82 - يعدل الى احمد مصطفى كامل ومجدى احمد كامل وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   140454  قيدت 

فى  25-05-1996 برقم ايداع   3484 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2026  12:00:00ص

83 - كلسيك سنتر ) مصطفي سامي السقا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   166599  قيدت فى  

12-10-2004 برقم ايداع   8450 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2024  12:00:00ص

84 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   182298  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   4698 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

85 - محمد ناجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   182298  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   4698 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

86 - مرفت عاشور وشريكها العروبه لطلمبات المياه   شركة سبق قيدها برقم :   190650  قيدت فى  

14-11-2012 برقم ايداع   9067 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

87 - يحيى عبدالمقصود عبدا حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50982  قيدت فى  1957-01-21 

برقم ايداع   211 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2027  

12:00:00ص

88 - شركة الكستورز للسياحة - شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   105661  قيدت فى  

14-10-1982 برقم ايداع   7643 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/10/2027  12:00:00ص

89 - احمد خيري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105661  قيدت فى  19-11-2002 برقم ايداع   8578 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

90 - شركه الكستورز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   105661  قيدت فى  19-11-2002 برقم ايداع   

8578 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

91 - ميلد مكرم متى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   106208  قيدت فى  09-12-1982 برقم ايداع   

8988 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

92 - شركه حافظ حسن على شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133083  قيدت فى  1992-07-29 

برقم ايداع   4369 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

93 - يعدل السم التجارى الى  عياد صبحى وليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   140936  قيدت فى  

31-07-1996 برقم ايداع   5666 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2026  12:00:00ص

94 - رومانكو للمنتجات الزراعية ) فيكتور سويحه وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   178729  قيدت فى  

22-06-2008 برقم ايداع   5895 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2023  12:00:00ص
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95 - رومانكو للمنتجات الزراعيه - فيكتور سويحه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   178729  قيدت فى  

22-06-2008 برقم ايداع   5915 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2023  12:00:00ص

96 - احمد مكارم محمد محمد ربيع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   199483  قيدت فى  2017-10-10 

برقم ايداع   10196 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  

12:00:00ص

97 - شركه أخوان داود   شركة سبق قيدها برقم :   42495  قيدت فى  22-09-1951 برقم ايداع   2124 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  12:00:00ص

98 - تعدل الى ورثة السيد محمد السيد - ابراهيم السيد محمد السيد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   60080  

قيدت فى  12-12-1962 برقم ايداع   3585 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2027  12:00:00ص

99 - تعديل السم التجاري ليصبح  / كريم محمد عبدالكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95660  قيدت 

فى  25-12-1979 برقم ايداع   8380 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2024  12:00:00ص

100 - جابر شحاتة زغمور وشركاه ) زهرة ميامى (   شركة سبق قيدها برقم :   102913  قيدت فى  

24-01-1984 برقم ايداع   621 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2024  12:00:00ص

101 - مسعود جابر شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   102913  قيدت فى  28-12-1981 برقم ايداع   

9112 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

102 - زكريا سميع مهني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114362  قيدت فى  03-03-1996 برقم ايداع   

1367 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  12:00:00ص

103 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   114362  قيدت فى  03-03-1996 برقم ايداع   1367 وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  12:00:00ص

104 - تعديل السم التجاري ليصبح  معرض اولد  زكريا للدوات المنزلية و المفروشات  مهني سجيع مهني و 

شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114362  قيدت فى  16-07-1985 برقم ايداع   4723 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2025  12:00:00ص

105 - مركز الرياضه - هاله عزت شوقي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   130951  قيدت فى  

27-03-1991 برقم ايداع   1796 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2026  12:00:00ص

106 - شريف محمد خميس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   162396  قيدت فى  30-04-2003 برقم 

ايداع   3149 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2023  

12:00:00ص

107 - شركة احمد عز الدين وشريكته رحاب سالم   شركة سبق قيدها برقم :   176707  قيدت فى  

04-12-2007 برقم ايداع   11714 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

108 - فتحى محمد حمدى طاحون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   176851  قيدت فى  2007-12-16 

برقم ايداع   12166 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

109 - فتحى محمد حمدى طاحون وشركاه ابناء طاحون للستيراد وتجارة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   

176851  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   12166 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

110 - اشرف شوقى فهمى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   183334  قيدت فى  05-11-2009 برقم 

ايداع   10461 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2024  

12:00:00ص
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111 - عمرو محمد عبد الحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   187928  قيدت فى  11-08-2011 برقم 

ايداع   6005 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2026  

12:00:00ص

112 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد حسن محمد عثمان و محمد عبد العزيز ابراهيم و شريكائهما   شركة 

سبق قيدها برقم :   65190  قيدت فى  15-06-1965 برقم ايداع   2198 وفى تاريخ  15-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  12:00:00ص

113 - عدل الى  يوسف وابراهيم عبدالقادر حسن   شركة سبق قيدها برقم :   87335  قيدت فى  

23-06-1976 برقم ايداع   2562 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2026  12:00:00ص

114 - تعديل اسم الشركه ليصبح / عمرو احسن محمد منسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   90306  قيدت 

فى  22-12-1977 برقم ايداع   9013 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2027  12:00:00ص

115 - يعدل السم التجارى للشركة الى -محمد على محمد ابو الدهب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

148265  قيدت فى  07-09-1998 برقم ايداع   7603 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/09/2023  12:00:00ص

116 - مصطفى السيد على وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   151831  قيدت فى  05-09-1999 برقم 

ايداع   7809 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2024  

12:00:00ص

117 - محمد ياقوت كامل طه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   157119  قيدت فى  27-05-2001 برقم 

ايداع   3768 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2026  

12:00:00ص

118 - الناضوري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   160530  قيدت فى  20-07-2002 برقم ايداع   

5364 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

119 - رمضان احمد مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   169197  قيدت فى  25-09-2005 برقم 

ايداع   7486 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  

12:00:00ص

120 - شركة العمران لتجارة ادوات اللحام   شركة سبق قيدها برقم :   175256  قيدت فى  2007-07-05 

برقم ايداع   6894 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص

121 - تعديل السم التجارى الى  مصطفى محمود طه وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   199736  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   12296 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

122 - الصافورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116977  قيدت فى  02-06-1986 برقم ايداع   

3392 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  12:00:00ص

123 - عدل الى  مكتبة معروف   شركة سبق قيدها برقم :   144246  قيدت فى  20-07-1997 برقم ايداع   

5851 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

124 - عزب شوز ) سمير السيد شعبان ومحمود جوده عزب (   شركة سبق قيدها برقم :   148881  قيدت فى  

29-10-1998 برقم ايداع   9582 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2023  12:00:00ص

125 - ثناء عبد الرحمن عواد عزام وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   153075  قيدت فى  2000-01-22 

برقم ايداع   380 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2025  

12:00:00ص

126 - سبورت كار-رمضان مليجى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   185958  قيدت فى  

24-08-2010 برقم ايداع   8060 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2025  12:00:00ص
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127 - عادل السيد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   190753  قيدت فى  03-12-2012 برقم ايداع   

9571 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

128 - تعديل السم التجاري الي / شركة اية محمد زين العابدين و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   

197783  قيدت فى  09-01-2017 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00ص

129 - قمر للساعات)عصام قمر و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   94315  قيدت فى  11-07-1979 برقم 

ايداع   4491 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2024  

12:00:00ص

130 - شركه الحسن لتجارة الدوات المنزلية  صلح حسن عبد المجيد ومحمد حسن وعبد المجيد وشركاهم   

شركة سبق قيدها برقم :   152497  قيدت فى  11-11-1999 برقم ايداع   10081 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

131 - حلواني ميرانا - محمد بيومي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161163  قيدت فى  2002-10-20 

برقم ايداع   7763 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2027  

12:00:00ص

132 - دعاء السيد عبد السلم محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   182007  قيدت فى  2009-06-02 

برقم ايداع   5829 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  

12:00:00ص

133 - عدل اسم الشركه الى  عثمان خلف ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89542  قيدت فى  

14-07-1977 برقم ايداع   5943 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2027  12:00:00ص

134 - علي احمد علي همام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161512  قيدت فى  17-12-2002 برقم 

ايداع   9117 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

135 - ميلد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   162176  قيدت فى  29-03-2003 برقم ايداع   

2327 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2023  12:00:00ص

136 - شركه السيد حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   167872  قيدت فى  05-04-2005 برقم 

ايداع   2698 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2025  

12:00:00ص

137 - السيد ابراهيم حسن شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   167872  قيدت فى  2005-04-05 

برقم ايداع   2699 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2025  

12:00:00ص

138 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   167872  قيدت فى  05-04-2005 برقم ايداع   2699 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2025  12:00:00ص

139 - احمد رجب على محمد وشريكه خالد رجب على محمد   شركة سبق قيدها برقم :   180166  قيدت فى  

20-11-2008 برقم ايداع   10510 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2023  12:00:00ص

140 - عادل فرج منصور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   205722  قيدت فى  17-07-2011 برقم 

ايداع   1000007 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2026  

12:00:00ص

141 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   205844  قيدت فى  

30-03-1976 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2026  12:00:00ص

142 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   205844  قيدت فى  

30-03-1976 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2026  12:00:00ص
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143 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   205844  قيدت فى  

19-11-1962 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص

144 - اسامه محمود سليمان العقاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70596  قيدت فى  10-02-1970 برقم 

ايداع   487 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2025  12:00:00

ص

145 - شركة ماس للهندسه والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   116541  قيدت فى  10-04-1986 برقم 

ايداع   2237 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2026  

12:00:00ص

146 - وائل شحاته عبد السميع وليلى عبد المنعم وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   122482  قيدت فى  

03-01-1988 برقم ايداع   43 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

147 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   122482  قيدت فى  14-02-2004 برقم ايداع   1065 وفى تاريخ  

21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2024  12:00:00ص

148 - وائل شحاته عبد السميع وليلي عبد المنعم وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   122482  قيدت فى  

14-02-2004 برقم ايداع   1065 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2024  12:00:00ص

149 - ورثه ابو شوارب للبقالة والمواد التموينية وعنهم  مجدى محمد عبد الرحمن   شركة سبق قيدها برقم :   

136489  قيدت فى  13-07-1994 برقم ايداع   4553 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/07/2024  12:00:00ص

150 - ابو شوارب وشركاه للبقاله والمواد التمونيه   شركة سبق قيدها برقم :   136489  قيدت فى  

13-07-1994 برقم ايداع   4554 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2024  12:00:00ص

151 - عبد الحميد عبدالرازق يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   144855  قيدت فى  1997-09-25 

برقم ايداع   7882 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

152 - نظيره محمد حلمى وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   145331  قيدت فى  12-11-1997 برقم 

ايداع   9511 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

153 - غزال اسكندريه- احمد غزال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   165663  قيدت فى  2004-06-06 

برقم ايداع   4775 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2024  

12:00:00ص

154 - احمد محمد زكى خليفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199871  قيدت فى  10-01-2018 برقم 

ايداع   280 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00

ص

155 - عدل الى  بساده جرجس بساده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62591  قيدت فى  1964-06-27 

برقم ايداع   1767 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2024  

12:00:00ص

156 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركه جورج كرومل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   122428  قيدت فى  

27-12-1987 برقم ايداع   10811 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

157 - شركة نيو سفنكس للصرافه شركه مساهمه مصريه)ش-م-م(   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت 

فى  14-05-2012 برقم ايداع   4239 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص
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158 - شركة نيو سفنكس للصرافه شركه مساهمه مصريه)ش-م-م(   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت 

فى  23-09-1992 برقم ايداع   5570 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2027  12:00:00ص

159 - شركة نيو سفنكس للصرافه   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت فى  16-12-2015 برقم ايداع   

9997 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2025  12:00:00ص

160 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت فى  16-12-2015 برقم ايداع   9997 وفى تاريخ  

22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2025  12:00:00ص

161 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت فى  03-12-2008 برقم ايداع   11005 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  12:00:00ص

162 - شركة نيو سفنكس للصرافة ش0 م0 م0   شركة سبق قيدها برقم :   133292  قيدت فى  

03-12-2008 برقم ايداع   11005 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

163 - لرامار للتوكيلت الملحيه - السيد احمد ابراهيم حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   144856  

قيدت فى  25-09-1997 برقم ايداع   7883 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/09/2027  12:00:00ص

164 - هاني صادق سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161521  قيدت فى  18-12-2002 برقم ايداع   

9148 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

165 - صلح على حسن حجازى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   176864  قيدت فى  2007-12-17 

برقم ايداع   12201 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

166 - يعدل ليصبح شركه المسعود للحاويات)محمد مسعود عبد الظاهر وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   

186122  قيدت فى  26-09-2010 برقم ايداع   8763 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/09/2025  12:00:00ص

167 - احمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   192292  قيدت فى  01-10-2013 برقم ايداع   

6934 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2023  12:00:00ص

168 - وائل فتحي السيد محمد ابورحاب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199579  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   10950 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

169 - شركه التوريدات العموميه ميسكور شركه ذات مسؤليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   58456  

قيدت فى  25-12-1961 برقم ايداع   8790 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/12/2026  12:00:00ص

170 - تعديل اسم الشركة ليصبح  خلفاء محمد مسعود لتجارة الخضراوات والفاكهة ) معتز محمد محمد مسعود 

وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   94337  قيدت فى  14-07-1979 برقم ايداع   4557 وفى تاريخ  

25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2024  12:00:00ص

171 - الخوه لتجاره واصلح الكاوتش اسامه حسن عبدالعال وشريكه احمد حسن عبدالعال   شركة سبق قيدها 

برقم :   146909  قيدت فى  04-05-1998 برقم ايداع   3409 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2023  12:00:00ص

172 - اصبح شركه يونس للتنميه الزراعيه واستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   100532  قيدت 

فى  29-04-1981 برقم ايداع   3118 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2026  12:00:00ص

173 - مصطفى على سعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   133340  قيدت فى  05-10-1992 برقم 

ايداع   5853 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  

12:00:00ص

174 - السيده محمد جميل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   133675  قيدت فى  19-12-1992 برقم ايداع   

7643 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

Page 89 of 92 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

175 - السيده محمد جميل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   145606  قيدت فى  08-12-1997 برقم ايداع   

10389 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2027  12:00:00ص

176 - محمد احمد عبد الحليم محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   148278  قيدت فى  1998-09-08 

برقم ايداع   7654 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2023  

12:00:00ص

177 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح محمد احمد شحاته حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

149025  قيدت فى  12-11-1998 برقم ايداع   10109 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/11/2023  12:00:00ص

178 - شيرى مود للملبس الجلديه والمصنوعات الجلديه - عزه الجمال و شركاءها   شركة سبق قيدها برقم :   

149055  قيدت فى  14-11-1998 برقم ايداع   10201 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/11/2023  12:00:00ص

179 - خضر للدوات المنزليه - فجر زكريا عبدالحميد خضر وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   161844  

قيدت فى  02-02-2003 برقم ايداع   907 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/02/2023  12:00:00ص

180 - عمرو محمد محمد عبد ا وشريكه - المتحدة للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   188888  قيدت فى  

09-12-2012 برقم ايداع   1225 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

181 - بهجت مصطفى عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199333  قيدت فى  2017-08-23 

برقم ايداع   8760 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

182 - محمد راضي حامد رضوان و شريكه السيد محمد راضي حامد للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها 

برقم :   199822  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   13118 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

183 - سميره ابراهيم حامد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   80541  قيدت فى  03-03-1974 برقم 

ايداع   1208 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2024  

12:00:00ص

184 - عدل الى  شركه النظارات العموميه ) اسكندر يوسف اسكندر استور وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

90027  قيدت فى  27-10-1977 برقم ايداع   7897 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/10/2027  12:00:00ص

185 - علي سعد سعد الفلح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   169307  قيدت فى  11-10-2005 برقم 

ايداع   7827 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  

12:00:00ص

186 - شركه النوار لتاجير السيارات- فرحات خميس رحومه ميكائيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

169501  قيدت فى  12-11-2005 برقم ايداع   8489 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/11/2025  12:00:00ص

187 - محمد يوسف مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   172834  قيدت فى  23-11-2006 برقم 

ايداع   10284 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  

12:00:00ص

188 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   172834  قيدت فى  23-11-2006 برقم ايداع   10285 وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

189 - محمد يوسف مصطفى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   172834  قيدت فى  23-11-2006 برقم 

ايداع   10285 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  

12:00:00ص

190 - احمد محمد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   184480  قيدت فى  17-03-2010 برقم ايداع   

2728 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  12:00:00ص
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191 - انجال مصطفى محمود عيد - عنهم منى مصطفى محمود عيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

185658  قيدت فى  11-07-2010 برقم ايداع   6901 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2025  12:00:00ص

192 - انجال مصطفى محمود عيد عنهم منى مصطفى محمود عيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

185658  قيدت فى  11-07-2010 برقم ايداع   6902 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2025  12:00:00ص

193 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   185658  قيدت فى  11-07-2010 برقم ايداع   6902 وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  12:00:00ص

194 - ورثه المرحوم  ابوالدهب محمدين سليمان -محمد ابو الدهب محمدين سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   101332  قيدت فى  18-07-1981 برقم ايداع   4695 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  12:00:00ص

195 - شركة طوما كلر ) فريد شعيب رشيدى وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   137821  قيدت فى  

22-03-1995 برقم ايداع   1938 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2025  12:00:00ص

196 - انجال برهان طايع للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   138286  قيدت فى  2000-05-09 

برقم ايداع   3752 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  

12:00:00ص

197 - انجال برهان طايع للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   138286  قيدت فى  2000-05-09 

برقم ايداع   3753 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  

12:00:00ص

198 - مسمط عيد محمد حشاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143381  قيدت فى  14-04-1997 برقم 

ايداع   3049 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2027  

12:00:00ص

199 - شركه سامى سعد عبد النبى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   173486  قيدت فى  2007-02-07 

برقم ايداع   1212 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  

12:00:00ص

200 - شركه سامى سعد عبد النبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   173486  قيدت فى  2007-02-07 

برقم ايداع   1213 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  

12:00:00ص

201 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   173486  قيدت فى  07-02-2007 برقم ايداع   1213 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  12:00:00ص

202 - شركة مصر للستيراد والتصدير احدى شركات قطاع العمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى 

والبرى   شركة سبق قيدها برقم :   205761  قيدت فى  21-04-1966 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  

28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  12:00:00ص

203 - شركة مصر للستيراد والتصدير احدى شركات قطاع العمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى 

والبرى   شركة سبق قيدها برقم :   205761  قيدت فى  13-07-2006 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  

28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  12:00:00ص

204 - ا . المليجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94273  قيدت فى  20-12-1982 برقم ايداع   9238 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

205 - المل للعلفه  والبقاله الجافه  عادل يوسف عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   131344  

قيدت فى  03-07-1991 برقم ايداع   3790 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/07/2026  12:00:00ص

206 - عبد الرازق عبد الرازق خميس الجوهرى وعمر محمد عمر محمد   شركة سبق قيدها برقم :   145841  

قيدت فى  29-12-1997 برقم ايداع   11128 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/12/2027  12:00:00ص
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