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قيود أفراد

1 - هشام احمد محمود احمد عبدالرحمن - صيدلية د / احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 01-12-2022 برقم ايداع 11966 ورقم قيد 98724    محل رئيسى  عن اداره صيدليات, بجهة محافظة 

السكندرية 9 شارع عزبه سكينه

2 - صيدلية ندى النادى - ندى احمد النادى احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

01-12-2022 برقم ايداع 11974 ورقم قيد 98725    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

368 طريق الحريه _ مصطفى كامل

3 - علء امين محمد حلمى الزيات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11983 ورقم قيد 98726    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة السكندرية 6 شارع الدهان _ كامب شيزار _ محل

4 - مصطفى ابراهيم حسن ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11990 ورقم قيد 98727    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية 40 شارع عمر المختار _ 

جناكليس _ محل

5 - اسلم احمد عبداللطيف احمد عبدل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11999 ورقم قيد 98728    محل رئيسى  عن بيع موبيلت, بجهة محافظة السكندرية 14 شارع الصابرين مع 

شارع محمد كردي -المعهد الديني العصافره قبلي - محل

6 - محمد خالد محمد دامين ابو عجيله تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

12013 ورقم قيد 98730    محل رئيسى  عن انشطة ترفيهية و تنظيم حفلت / فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 13 شارع دنا العمومي _ متفرع من شارع احمد 

ابوسليمان _ الثالث _ شقة ) 2 ( يسار الصاعد

7 - مصطفى خميس متولى ادم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

12026 ورقم قيد 98731    محل رئيسى  عن عموم التصدير واعمال الوكاله التجاريه وتصدير الغذية 

والحاصلت الزراعية, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 19 بدور الميزانين بمول سما رشدي _ عقار رقم 27 

شارع عبدالقادر رجب _ رشدي

8 - عماد مجدى فؤاد فهمى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

12030 ورقم قيد 98732    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة 

السكندرية شارع عمر بن عبدالعزيز رقم 2 _ ميامي _ شارع عبدالناصر سيدى بشر بحرى _ محل

9 - سعاد صلح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 12034 

ورقم قيد 98733    محل رئيسى  عن بازار ) خردوات (, بجهة محافظة السكندرية 180 شارع القاهره _ محل 

رقم 6 _ سيدى بشر قبلى محل

10 - محمد مجدى الشحات احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

12041 ورقم قيد 98734    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل الداخلى البرى والدولي (, بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد نور السلم _ عزبه العجارى _ 

خورشيد _ شقة بالدور الول

11 - رمزيه حسين ابراهيم بعيلو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

12075 ورقم قيد 98736    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية شارع من شارع وهران _ 

عصافره بحرى اخر الشارع شمال بجوار كافيتريا الشيمى _ محل

12 - محمد عماد الدين محمد عبد الظاهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 12091 ورقم قيد 98737    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث منزلي وموبيليا, بجهة محافظة السكندرية 

شارع 12 من شارع 14 بجوار كافيتريا قهوتي _ الفلكي _ محل
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13 - اسماء مصطفى ابراهيم محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 12097 ورقم قيد 98738    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات ومشغولت ذهبيه ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من مصلحة الدمغة والموازين (, بجهة محافظة السكندرية شارع 39 ناصيه شارع 45 

العصافره قبلى بجوار حلوانى الصعيدي _ محل

14 - ابراهيم عيد ابراهيم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

12098 ورقم قيد 98739    محل رئيسى  عن دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية الرابعة الناصرية برج 

زمزم مدخل مدرسة اللغات الرمل _ محل

15 - احمد بدير عبدالحى على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 12114 

ورقم قيد 98741    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 (, 

بجهة محافظة السكندرية 29 شارع محمد فريد عماره رقم 3 _ الدور السادس عشر غرفة من الشقه

16 - أحمد زهران محمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

12115 ورقم قيد 98742    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية فيما عدا الدوية ) فيما عدا توريد العمالة 

وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية وحدة رقم 701 الدور السابع 

بالعقار 23 شارع فيكتور عمانويل عمارة السلم

17 - احمد نبيل محمد مشالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 12121 

ورقم قيد 98743    محل رئيسى  عن مكتب دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 4 شارع 

ابراهيم فتحى غنيم _ جليم

18 - أحمد وحيد محمد متولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

12129 ورقم قيد 98744    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 163 ابيس الثانية 

شارع المضيفة

19 - عبير السيد سويلم السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12167 ورقم قيد 98745    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الكتب ) فيماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

السكندرية 19 شارع خليل الخياط _ مصطفى كامل _ محل

20 - مهدى عبدالكريم مهدى دموكى حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 12169 ورقم قيد 98746    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات استعمال, بجهة محافظة السكندرية 

2 شارع على عبدالرحمن متفرع من شارع جميله ابو حريد _ ميدان الساعه

21 - عبدالرحمن محمد حواش حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12170 ورقم قيد 98747    محل رئيسى  عن بيع دراجات نارية بالعمولة, بجهة محافظة السكندرية 51 شارع 

محمد فريد ) وينجت سابقا (

22 - عبدا عبدالعزيز عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12173 ورقم قيد 98748    محل رئيسى  عن توريد اجهزه وادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية شقه 

بالدور الثاني علوي _ بالعقار رقم 16 شارع الملك _ الفلكي

23 - محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف البيسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 12182 ورقم قيد 98749    محل رئيسى  عن بيع البن, بجهة محافظة السكندرية 71 , 72 شارع 

20 امام شركه الكهرباء _ محل

24 - يمنى مهدى على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 12190 

ورقم قيد 98750    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيماعدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 597 بشارع مسجد التائبين _ سيدي 

بشر قبلي
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25 - ابراهيم محمد حبيب عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12198 ورقم قيد 98752    محل رئيسى  عن توريد اجهزه كهربائيه واكسسوارات سيارات ) فيما عدا توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 22 شارع 16 اصلح  _ 

الفلكى _ شقه بالدور الول علوى

26 - معتز بال فاروق فوزى حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 12200 ورقم قيد 98753    محل رئيسى  عن برمجيات كمبيوتر فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة السكندرية 33 شارع مصطفى كامل _ سموحه _ شقه بالدور الول علوى

27 - رانيا سمير سمعان جبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 12201 

ورقم قيد 98754    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الثاني _ شارع 8 من شارع 16 الفلكي

28 - بدري عبد الله رشاد محمد سيد احمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 12217 ورقم قيد 98755    محل رئيسى  عن توريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية 119 شارع 

جميلة بوحريد _ السيوف شقة 74 الدور السابع

29 - ايه حسين حسنين عبادى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12226 ورقم قيد 98756    محل رئيسى  عن بيع احذيه الكترونى فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 21 شارع حكيم 

باشا البوليس _ باكوس ملك / حسين حسنين

30 - رباب السيد محمد حسانين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

12227 ورقم قيد 98757    محل رئيسى  عن تنمية مهارات وتدريبات واستشارات فيما عدا المن والحراسة 

وتوريد العمالة والكاميرات اللسلكية والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 

خلف 157 طريق الجيش كليوباترا حمامات _ الدور الول علوي _ شقة رقم 4

31 - باسم محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 12234 

ورقم قيد 98758    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة السكندرية ابراج السرايا _ برج الوركيد 

الكائن بشارع البرت الول مع شارع فوزى معاذ الدور التاسع _ غرفة من الشقه 904

32 - جزاره الرجال - سلمه فتحي عبدالمحسن الرجال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 12236 ورقم قيد 98759    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة 

السكندرية العقار رقم 23 ناصيه شارع الرمن مع شارع اليزيدي متفرع من شارع 45 _ ميامي

33 - عماد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 12256 

ورقم قيد 98761    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 62 شارع محمد فؤاد جلل _ البراهيمية

34 - نورهان محمد ابراهيم على يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12257 ورقم قيد 98762    محل رئيسى  عن عطاره وبقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور 

الرضى بالعقار رقم 52 شارع الشرقاوى مع التوحيد _ الحضره الجديده _ محل 2 باب من الشرقاوى باب من 

التوحيد

35 - محمد عبدالقادر عبدالقادر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 12263 ورقم قيد 98763    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات اطفال فوق الربع سنوات فيماعدا 

المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 132شارع 24 الدور 

الول علوى شقه رقم ) 2 ( ارض فضالى
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36 - محمد اسامه محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12269 ورقم قيد 98764    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه ) فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 14 

شارع السلم متفرع من عبدالفتاح الشعشاعى _ السيوف شماعه _ شقه بالدور الرضى

37 - زياد عباس ابوبكر عبدالغفور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12271 ورقم قيد 98765    محل رئيسى  عن توريد الدوات المكتبيه والمنزليه والملبس الجاهزه والقمشه 

فيماعدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع محمد عادل السبك _ شدس _ شقه 

الدور الرابع

38 - احمد سمير عبدالحميد محمد مطير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12284 ورقم قيد 98767    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية ) جيم ( بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من الجهاز المختص, بجهة محافظة السكندرية 112 شارع العيسوى _ سيدى بشر بدروم اسفل العماره 

مع دور ارضى واول علوى

39 - جورج رؤف خليل ابراهيم النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12285 ورقم قيد 98768    محل رئيسى  عن مشروبات ساخنة وباردة وبلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 8 أ شارع عمرو بن العاص _ ميامي _ سيدي 

بشر _ محل

40 - محمد شعبان زكى العوضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

12288 ورقم قيد 98769    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايل, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 4 

كوبري البراهيميه محل رقم 4

41 - اسماعيل على حسين عسل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 12299 

ورقم قيد 98770    محل رئيسى  عن تجاره العلف والحبوب وتعبئه الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة 

السكندرية عقار شارع المهداوى ناصية الشارع الجانبى _ المندره _ محل

42 - محمد رجب أحمد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 12302 

ورقم قيد 98771    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية شارع ابراهيم كامل من علي 

عبادي _ الطابية _ سيدي بشر _ محل بالدور الرضي

43 - محمود حنفي محمود حنفي زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 12318 ورقم قيد 98772    محل رئيسى  عن خياطة الملبس الجاهزة وعموم التصدير والتوكيلت 

التجارية, بجهة محافظة السكندرية خلف شركة رجب _ عزبة منسي _ بناحية المطار _ الدور الرضي

44 - اسلم السيد جمعة محمود الواعر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12322 ورقم قيد 98773    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر, بجهة محافظة السكندرية الزوايدة العمومي اعلى 

سنترال القدس شقة بالدور الول علوي شمال الداخل امام المصعد

45 - حسن علي احمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 12336 

ورقم قيد 98774    محل رئيسى  عن بيع ملبس رياضية فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية 

38 شارع البيطاش الرئيسي بجوار شيكو للكمبيوتر امام شارع الطيار

46 - روان أشرف جلل السيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12352 ورقم قيد 98776    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية وتوريد قطع 

غيار السيارات ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 وما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 17 شارع ابراهيم ابو السعود من شارع 

اديب معقد _ السيوف _ شقة بالدور الول علوي
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47 - امل شوقي السيد محمد عبد الغني النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 12368 ورقم قيد 98777    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة السكندرية الميزان الكائن 

بالدور الول علوي العقار رقم 29 شارع فلسطين من شارع احمد ابو سليمان

48 - حسام اسامه عيد بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12407 

ورقم قيد 98778    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية 47 شارع 

احمد رياض ترك _ السيوف شماعه _ محل

49 - احمد عبدا احمد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12415 ورقم قيد 98779    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 196 شارع 

قنال المحمودية _ عزبة سلم

50 - اسلم محمد عبدا عشماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12421 ورقم قيد 98780    محل رئيسى  عن سيبر نت ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية محل رقم ) 1 ( على شارع الجهاد بالعقار رقم 25 

شارع احمد عرابي _ الدور الرضى _ ابو قير

51 - وفاء محمد عبدالغني محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12424 ورقم قيد 98781    محل رئيسى  عن معرض بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل 

بالدور الرضي بالعقار رقم 1 شارع الصفا

52 - مصطفى علي ابراهيم السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12427 ورقم قيد 98782    محل رئيسى  عن تجارة كيماويات, بجهة محافظة السكندرية 42 شارع طريق 

الجيش _ كامب شيزار _ شقة بالدور الثاني

53 - ايمن محسب محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12430 

ورقم قيد 98783    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 54 شارع مصطفى كامل امام كلية تربية رياضية بنات _ فليمنج 

_ الدور الول علوي بعد الميزان شقة 104

54 - محمد ماهر عبد العزيز اسماعيل الشول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 12431 ورقم قيد 98784    محل رئيسى  عن توريدات وجبات جاهزة ) فيما عدا توريد العمالة وأجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 11 ابو يوسف _ الحضرة القبلية _ غرفة 

بالدور الرضي

55 - هشام محمد مصطفى علي دويدار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12441 ورقم قيد 98785    محل رئيسى  عن بيع وشوي اسماك, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 6 عقار 

57 شارع عزيز فهمي

56 - رامي فرج سعد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12443 ورقم 

قيد 98786    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة السكندرية المراغي الجديدة شارع 7 شارع شعبان

57 - صيدلية د / احمد عبد اللطيف - احمد عبد اللطيف امين بيومي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 12446 ورقم قيد 98787    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 

29 شارع القدس _ سيدي بشر

58 - خالد محمد محمد المرشدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12447 ورقم قيد 98788    محل رئيسى  عن بيع انظمه الكترونيه فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

السكندرية عماره 17 مدينه اسيد سموحه _ محل 3
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59 - حليم بباوي حليم بباوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12454 

ورقم قيد 98789    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية 143 

شارع خالد بن الوليد _ النصف مشاعا بكامل مسطح الدور الميزان الدارى

60 - خليل رزق خليل عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12497 

ورقم قيد 98791    محل رئيسى  عن تعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه شرق 

سموحه _ بجوار قريه ابو خالد شارع الغبيط

61 - عمرو احمد سعيد وهبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12503 

ورقم قيد 98792    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية كومباوند اليكس ستارت 

بجانب جولد جيم كلب أمام معهد ديني محمد رجب بعد كوبري أبيس _ طريق اسكندرية القاهرة الزراعي _

سموحة الجديدة _ شقة بالدور الثاني

62 - محمد شعبان عبداللطيف ادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12508 ورقم قيد 98793    محل رئيسى  عن مكتبة فيماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية 9 

شارع مدحت سيف اليزل خليفة كليوباترا حمامات _ محل

63 - رامى متولى السنجق محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12516 ورقم قيد 98795    محل رئيسى  عن تصليح كاوتش, بجهة محافظة السكندرية محل _ السيوف _ 

تقاطع شارع ايب معقد مع شارع عبدا عزت برج المستقبل

64 - هبه بشير على محمود رحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12521 ورقم قيد 98796    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات بارده وساخنه وماكولت جاهزه وخرداوات ومياه 

غازيه, بجهة محافظة السكندرية عقار B25 شارع احمد شوقى _ عمارات ضباط مصطفى كامل _ محل

65 - اندرو نبيل سعد بخيت شنوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12522 ورقم قيد 98797    محل رئيسى  عن بلي استيشن وتقديم مشروبات ساخنه وبارده فيماعدا خدمات 

النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 24 شارع عبدالعزيز فهمي استانلي _ 

محل رقم 5

66 - سليمان حافظ سليمان عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12526 ورقم قيد 98798    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة السكندرية عزبه كرمله من شارع 

البوسطه على الطريق بجوار محل البان عمران

67 - احمد محمد على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12538 

ورقم قيد 98799    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ماعدا توريد العماله, بجهة محافظة السكندرية شقه 5 

بالعقار رقم 271 شارع جمال عبدالناصر _ ميامى الدور الثاني علوى

68 - حسين السيد ابو مسلم بيومي بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12539 ورقم قيد 98800    محل رئيسى  عن مصنع ملبس الجاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية شارع 17 متفرع من شارع 16 الصلح امام كافيتريا روعة الفلكي _ ميزان

69 - خالد السيد عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12541 

ورقم قيد 98801    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس 

العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 31 شارع الزهراء المحروسه الجديده 

_ محل

70 - حسين حسن محمد خاطر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12547 ورقم قيد 98802    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة مع الحكومة والقطاع العام, بجهة 

محافظة السكندرية شقة بالدور الثالث علوي رقم 5 برج مكة عقار رقم 591 شارع ملك حفني امام قصر المنتزة

Page 7 of 89 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

71 - مروان وليد احمد شوقي عبد الرزاق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 12561 ورقم قيد 98803    محل رئيسى  عن اعمال محطات شبكات المياه والصرف الصحي والتوريدات 

) في مجال النشاط ( فيما عدا توريدات العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية ابراج الهدى بلزا شقة 4 , 5 الدور الخامس عمارة 2 جراند _ عزبة نصر الدين _ شقة

72 - عبدالرحمن عادل محمود محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12563 ورقم قيد 98804    محل رئيسى  عن خدمات النقل المبرد بسيارات الغير, بجهة محافظة السكندرية 

عمارة حمدي خليفة شارع جميلة بوحريد _ غرفة من شقة الدور الميزان اداري مكتب 3 _ السيوف

73 - زياد محمد شكري عيسي السرجالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12567 ورقم قيد 98805    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة السكندرية 87 شارع الشهيد محمد 

يوسف غالي _ سيدي بشر بحرى _ شقه رقم 10 بالدور الخامس علوى

74 - سحر محمود حلمي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12586 

ورقم قيد 98806    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشريه فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية شارع عمر بن العزيز متفرع من المعهد الديني _ العصافره قبلي

75 - صابر للستيراد والتصدير - محمد صابر عبد الحارس محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 12592 ورقم قيد 98807    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة السكندرية خلف 51 شارع احمد محسن _ بجوار مطعم 

الصالحين _ السيوف _ محل بالدور الرضي

76 - علي ابراهيم عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12593 ورقم قيد 98808    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه المدخل الثاني 

_ بجوار البان الشافعي _ محل

77 - جوناثان جاد مسعد جاد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12599 

ورقم قيد 98809    محل رئيسى  عن تقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة السكندرية 

1 شارع البرت الول مع شارع توت عنخ امون _ سموحه _ محل عدد 5 ابواب

78 - أحمد محمد خليل السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12602 

ورقم قيد 98810    محل رئيسى  عن تصميم نظم الحاسب اللي وأجهزة اتصالت واستشارات وأجهزة الحاسب 

اللي واستشارات تقنية المعلومات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات 

اللسلكية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم C 47 _ الدور الول _ 

جناح السلم اليمن 21 ميدان فيكتور عمانويل _ سموحة

79 - ايه علء الدين محمد جلل محمد عزت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 12616 ورقم قيد 98811    محل رئيسى  عن دعايه واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 14 شارع الملزم 

بسيونى محمود العصافره بحرى عماره الفردوس

80 - اسراء حسين عبدالحميد حسن ابوالغيط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 12649 ورقم قيد 98812    محل رئيسى  عن تنميه مهارات اطفال فوق سن الربع سنوات فيماعدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية شارع ابن سعد 45 ناصيه 

شارع 13 شمال _ العصافره قبلى _ شقه

81 - عبد العزيز فرج عبد الستار فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12661 ورقم قيد 98813    محل رئيسى  عن توريد اجهزه الكترونيه عبر النترنت فيماعدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع ناصر ارض الفولى _ باكوس _ شقه
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82 - نهى منصور حسن ريان عابد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12662 ورقم قيد 98814    محل رئيسى  عن الستشارات والتصميمات الهندسية, بجهة محافظة السكندرية 

601 شارع طريق الحرية زيزينيا _ الثاني _ شقة ) 205 (

83 - احمد شعبان محمد رضوان احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12683 ورقم قيد 98816    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة السكندرية شارع شعوط من شارع 

عشرين _ ابو سليمان _ حجره بالدور الول علوى

84 - احمد رمضان احمد على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12689 ورقم قيد 98817    محل رئيسى  عن الدعايه والتسويق فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 156 شارع 

بورسعيد الدور الول شقه 5 البراهيميه

85 - مريم عنتر عبدالمسيح مسعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12692 ورقم قيد 98818    محل رئيسى  عن بيع اكسسورات محمول, بجهة محافظة السكندرية 5 شارع 

الشهيد طيار صبرى عبدالوهاب _ الحضره الجديده محل بالدور الرضى _ اول محل بعد مدخل العقار

86 - احمد خميس السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12693 

ورقم قيد 98819    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيماعد توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 3 شارع احمد مرسي متفرع من شارع 30 العصافره قبلى _ شقه بالدور السابع 

علوي

87 - صلح الدين محمود عبد العزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12694 ورقم قيد 98820    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية بجوار 34 شارع 

سعيد الجندي _ الحضرة القبلية _ محل

88 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12696 ورقم قيد 98821    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة السكندرية 43 شارع عمر بن 

العزيز _ ميامي _ محل

89 - علي عبد الهادي محمد قاسم قريطم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12699 ورقم قيد 98822    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع المجاد _ سيدي بشر بحري _ شقة 

بالدور الثاني عشر

90 - انجى عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن بدار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 12703 ورقم قيد 98823    محل رئيسى  عن مشويات لحوم وفراخ, بجهة محافظة السكندرية 

شارع مسجد الصداقه _ سيدى بشر قبلى _ محل

91 - احمد محمود عبود محمد عبود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12704 ورقم قيد 98824    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشريه ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية 178 شارع طيبة سبورتنج _ شقه بالدور الرضى

92 - شعبان عبد الجليل عبده الريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12713 ورقم قيد 98825    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية محل رقم ) 5 ( 

عمارات شباب الصيادلة _ سموحة الجديدة

93 - محمود احمد ابراهيم طبق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12714 ورقم قيد 98826    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات الجلود المختلفة بانواعها, بجهة محافظة 

السكندرية محل بالدور الرضي _ عزبة العمراوى بجوار فرن ابو صلح بجوار مسجد الرحمن الرحيم
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94 - امل مؤمن حامد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12715 ورقم قيد 98827    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على الترخيص اللزمه من النقل 

البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة السكندرية شارع طيور جابر الحدينى _ الطابيه _ محل الدور الرضى 

والعقار ملك محمود عبدالعزيز السعدنى _ خط رشيد

95 - رجب محمد فهيم عبدالرؤف زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12723 ورقم قيد 98828    محل رئيسى  عن مكتب توريد ورفع ونقل مخلفات عمارات و فنادق فيماعدا 

المخلفات الضاره و فيماعدا توريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية الرابعه 

الناصريه _ ابيس _ شارع الصرف الصحى المدخل الثانى كوبرى ابيس شقه بالدور الول

96 - عزه محمد مرسى امبابى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12733 

ورقم قيد 98829    محل رئيسى  عن تصنيع ونجارة اثاث منزلى, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور 

الرضى عقار رقم 3 شارع مسجد التقوى العماروه

97 - احمد محمد السيد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12734 ورقم قيد 98830    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات بشريه فيماعدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية عقار 12 شارع وهران عبدالحليم محمود _ 

العصافره بحرى

98 - يوسف خليل سليمان شتيوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12743 ورقم قيد 98831    محل رئيسى  عن بلى استيشن فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 10 شارع د/ نجيب قناوى _ السيوف شماعه امام كنيسه النبا 

اثناسيوس _ محل يمين الناصر لمدخل العقار

99 - احمد عبدالمنعم محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12747 ورقم قيد 98832    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة السكندرية نور 

السلم من نزله ابو سعد جانوتى

100 - وسيم عبدالرازق صبرى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12749 ورقم قيد 98833    محل رئيسى  عن توريد المنسوجات والملبس الجاهزة فيماعدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

السكندرية شارع مسجد الدعوه من شارع الزوايدة خلف نقطه خورشيد

101 - مصطفى فتحي حسن عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12756 ورقم قيد 98835    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طب اسنان فيما عدا الدوية وفيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية, بجهة محافظة السكندرية غرفة من شقة _ دور ارضي 

_ شارع 1 من شارع 20 بجوار مسجد التوحيد _ محطة السوق

102 - رامى رافت عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12761 ورقم قيد 98836    محل رئيسى  عن مكتب ادارى ) الدعايه للدويه والمستلزمات الطبيه والمكملت 

الغذائيه والتصنيع لدى الغير ( فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه 

وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية برج زياد محمد فاروق 

عبدالوهاب _ الفلكى

103 - مؤمن نبيه خليل البدراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12762 ورقم قيد 98837    محل رئيسى  عن مركز لدارة معامل التحاليل, بجهة محافظة السكندرية 377 

عقار بتقاطع ملك حفنى مع شارع المعهد الدينى العصافره قبلى _ مكتب ادارى رقم 6 بالدور الثانى علوى

104 - فادي عصام بشري شرموخ قلته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12782 ورقم قيد 98838    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية 19 شارع 311 _ برج السراء _ سموحة _ محل
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105 - هيثم فتحي نجدي ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12783 ورقم قيد 98839    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

السكندرية 19 شارع 311 _ برج السراء _ سموحه _ محل

106 - طارق محيي الدين محمد ابوالنجا - طارق موتورز  Tarek Motors تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12826 ورقم قيد 98841    محل رئيسى  عن خدمه 

ليموزين فيماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء, بجهة محافظة السكندرية 54 ج تنظيم شارع ابورديس من جمال 

عبدالناصر _ سيدى بشر بحرى _ برج المام مالك محل رقم 1

107 - رجب عبدالعاطي سعد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12843 ورقم قيد 98842    محل رئيسى  عن معرض بيع زجاج, بجهة محافظة السكندرية 29 شارع السلطان 

عبدالعزيز الزريطه _ محل رقم 11 بالدور الرضي

108 - نبيل يوسف كامل عازر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12844 

ورقم قيد 98843    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ) تصنيع وتشطيب موبيليات (, بجهة محافظة السكندرية 4 

شارع اليمان متفرع من شارع من صلح الدين _ كوبري الناموس _ محل

109 - نسرين محمد السيد اسماعيل صلح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12851 ورقم قيد 98845    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية فجر السلم من شارع 

10 السوق امام مسجد فجر السلم _ محل

110 - احمد عبد الكريم حسن عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12860 ورقم قيد 98846    محل رئيسى  عن بيع موبايلت, بجهة محافظة السكندرية العماروه الكبرى شارع 

مدرسه قباء من شارع مصطفى كامل محل بالدور الرضى

111 - محمد سعد على عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12873 ورقم قيد 98847    محل رئيسى  عن مطعم عمومى, بجهة محافظة السكندرية 92 شارع ممفيس 26 

بيلوز 85 شارع كفرن البراهيميه _ محل رقم 10

112 - عبدا مصطفى عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12875 ورقم قيد 98848    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 3 _ عقار 

رقم 5 شارع محمد صالح ابو يوسف _ فلمنج

113 - هانم رمضان عياد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12892 

ورقم قيد 98849    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة السكندرية شارع 45 من شارع 17 _ 

العصافرة قبلي

114 - أميرة صبحي محمود عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12917 ورقم قيد 98852    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع بطليموس _ 

الفلكي _ سابا باشا _ محل

115 - محمد احمد حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12927 

ورقم قيد 98853    محل رئيسى  عن تجهيزات صوتيه ومرئيه ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية 15 شارع فؤاد 

ابراهيم جرجس الظاهريه

116 - على الحسينى محمود مرسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 12941 ورقم قيد 98854    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة السكندرية 25 شارع كمال 

الدين صلح محل رقم 2 سموحه
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117 - شحاتة لبيب شحاتة بادير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12943 

ورقم قيد 98855    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 17 شارع احمد العوامري 

بجوار صيدلية مينا _ محل

118 - احمد صلح الدين عبدالمنعم عبدالغنى دغيدى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 12958 ورقم قيد 98856    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من مصلحه الموازين والدمغه, بجهة محافظة السكندرية 260 شارع عبدالسلم عارف لوران 

_ محل

119 - عمرو محمد ابراهيم السيد نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12961 ورقم قيد 98857    محل رئيسى  عن طباعة واعمال ما بعد الطباعة فيما عدا الملبس العسكرية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية شارع من شارع 16 متفرع من شارع 25 مستشارين طوسون _ محل

120 - سهير احمد علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12999 

ورقم قيد 98858    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة 

الموازين والدمغة (, بجهة محافظة السكندرية 52 شارع الجلء _ فيكتوريا _ محل

121 - احمد محمد نبيل احمد الرويني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

13000 ورقم قيد 98859    محل رئيسى  عن بيع آثاث واعمال الديكورات والتشطيبات, بجهة محافظة 

السكندرية 2 شارع حسن بك هاشم _ سابا باشا _ الدور الول _ نموذج 8 _ شقة

122 - محمد السعيد محمد المغربي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

13003 ورقم قيد 98860    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 36 شارع عمر المختار 

_ جناكليس _ محل رقم 2 بالدور الرضي

123 - ادهم عاطف سيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

13050 ورقم قيد 98863    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية 

العقار رقم 22 شارع غبر تقاطع شارع اسحاق شدس شقه بالدور الول علوي

124 - نبيل السنوسي موسي الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

13051 ورقم قيد 98864    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية 1 شارع الديب محمد زيتون _ سموحه _ محل

125 - سامح انور محمد العزب حتحوت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

13057 ورقم قيد 98865    محل رئيسى  عن كوافير حريمى تصفيف شعر, بجهة محافظة السكندرية عقار 2 

ابراج وطنيه سموحه _ محل رقم 25 _ الدور الرضي

126 - ساميه طه عبدالمنعم درويش مناع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

13061 ورقم قيد 98866    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد الصديق العماروه 

الكبرى امام مجدى للبويات _ محل

127 - عماد الدين احمد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

13062 ورقم قيد 98867    محل رئيسى  عن بيع نظارات, بجهة محافظة السكندرية 43 شارع عبد السلم _ 

سابا باشا _ محل

128 - مصطفى رمضان عباس نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 13065 ورقم قيد 98868    محل رئيسى  عن بلي استيشن فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع لمعي متفرع من شارع الصداقة _ سيدي بشر قبلي _ 

ملك / حسن حمزة _ محل
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129 - السيد مصطفى السيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

13073 ورقم قيد 98869    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع البستان _ باكوس

130 - سهيلة مصطفى محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

13075 ورقم قيد 98870    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة السكندرية شارع السوق متفرع من شارع 

الزوايدة العمومي بجوار مقهى السيوطي _ محل

131 - محمد سيف النصر محمد سيد احمد سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 13082 ورقم قيد 98871    محل رئيسى  عن صالون حلقه للرجال, بجهة محافظة 

السكندرية 42 ابراج بولكلى براديس شارع المحاسبه متفرع من 14 شارع ابراهيم راجى _ محل

132 - محمد حسن عباس عبدالواحد بيصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 13106 ورقم قيد 98873    محل رئيسى  عن تجاره ملبس اون لين فيماعدا المن والحراسه والملبس 

العسكريه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 9 مكرر 

عبدالخالق ثروت _ الخامس _ شقة 17

133 - مرفت مكرم جرجس اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

13116 ورقم قيد 98874    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع ابن سعود _ كيلوباترا 

_ محل

134 - مروه محمد مرسى محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13128 ورقم قيد 98876    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة السكندرية 477 طريق الحريه _ بولكلى _ 

مكتب بالدور الثانى علوي

135 - السيد احمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13130 ورقم قيد 98877    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 34 شارع العنبرى المتفرع من شارع محطة السوق باكوس _ محل بالدور الرضى

136 - خفاجي لتجارة السيارات - ادهم يسري علي محمد خفاجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 13138 ورقم قيد 98878    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات مستعملة 

لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية ابيس الناصرية الطريق الزراعي _ مدخل ابيس _ محل

137 - عاطف احمد سنبل فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13148 ورقم قيد 98879    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية شارع العزيز الرحمن متفرع من شارع 

الزهور الحضرة الجديدة شقة 21 _ الدور السابع علوي ثان شقة شمال المصعد

138 - مروه على ماهر حسن على ) صيدليه مروه على ماهر ( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 13150 ورقم قيد 98880    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

385 طريق الحريه _ مصطفى كامل محل رقم 2

139 - احمد هواري صلح حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13167 ورقم قيد 98881    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضي _ 

عقار رقم 9 شارع متفرع من شارع المراغي الجديدة ناصية شارع سنترال مكة

140 - خلود جابر ابراهيم عيسى المغربي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 13175 ورقم قيد 98882    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات جلود بمختلف انواعها, بجهة محافظة 

السكندرية شارع 30 الجديد بجوار فيل اسلم العمراوي
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141 - امير اسحق ابراهيم متياس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13176 ورقم قيد 98883    محل رئيسى  عن تسويق رقمى فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

السكندرية 60 برج العمران شارع جمال عبدالناصر _ فيكتوريا

142 - ريمون مجدى مسعد زخارى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13177 ورقم قيد 98884    محل رئيسى  عن مركز خدمه تبريد وتكييف, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع 

المحمدى نهايه شارع سيدى العراقى _ عصافره قبلى

143 - محمود محمد علي محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13182 ورقم قيد 98885    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل فيما عدا الدوية, بجهة 

محافظة السكندرية ناصية شارع 23 مع شارع 14 _ الفلكي _ محل رقم 4

144 - مصطفى محمد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13184 ورقم قيد 98886    محل رئيسى  عن توزيع مياه معدنيه بالعموله, بجهة محافظة السكندرية الطريق 

الدائرى امام مدخل ابيس الثانيه محل

145 - هناء عبدا محمد عبدا منسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13199 ورقم قيد 98888    محل رئيسى  عن تنفيذ دورات تدريبيه فى الداره والموارد البشريه والمحاسبه 

والهندسه والتسويق والسلمه المهنيه فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 

21 ميدان فيكتورعمانويل جناح السلم اليمن الدور الول مكتب C 15 _ سموحه

146 - حسن شحاتة حسن محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13210 ورقم قيد 98889    محل رئيسى  عن توريد مهمات مكتبية ) فيما عدا توريد العمالة وأجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول _ عقار رقم 5 شارع العزيز البديع 

اخر كوبري العوايد

147 - اسماء احمد محمد رحال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 13254 

ورقم قيد 98891    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع قارون _ 

البراهيميه _ محل

148 - السيده محمد جميل محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13268 ورقم قيد 98892    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات وضبط زوايا واصلح كاوتش 

واستعدال جنوط, بجهة محافظة السكندرية 45 شارع جمال عبدالناصر مع محمد نجيب _ محل

149 - عبد العال سعيد عبد العال خطابي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 13274 ورقم قيد 98893    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد خامات بلستيك والت ) فيما عدا توريد 

العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة 

السكندرية عمارة صفين شارع اديب معقد _ السيوف شماعة _ شقة بالدور الول

150 - آية حسين محمود محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13275 ورقم قيد 98894    محل رئيسى  عن بيع مراتب ومفروشات, بجهة محافظة السكندرية 510 شارع 

طريق الجيش من شارع محمد نجيب على البحر _ محل

151 - شنودة لبس بخيت جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13286 ورقم قيد 98896    محل رئيسى  عن بيع مسامير وعدد يدوية, بجهة محافظة السكندرية شارع 20 من 

شارع 45 يمين اول عصافرة قبلي _ محل

152 - نظارات مختار - رانيا محمود مختار شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-29 

برقم ايداع 13295 ورقم قيد 98898    محل رئيسى  عن بيع وتصليح نظارات, بجهة محافظة السكندرية 19 

شارع خالد بن الوليد _ محل
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153 - هند عبدالحافظ محمد المير على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13307 ورقم قيد 98899    محل رئيسى  عن وساطه والبيع لحساب الغير اجهزه الكترونيه وادوات كهربائيه 

وسيارات وموتوسيكلت ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة 

محافظة السكندرية 39 شارع اسكندر ابراهيم بجوار ابوفارس السورى _ شقه

154 - ايات سعد سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 13311 

ورقم قيد 98900    محل رئيسى  عن تنميه مهارات الطفل فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع حدايه باشا _ جليم الشقه الكائنه بالدور الول الميزان
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فروع الفراد

1 - وليد منصور محمد الشبراوي  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   11976 ورقم قيد   68838  محل فرعى  

عن بيع هدايا ولعب اطفال  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / ثاني محل بعد الصيدلية بالعقار رقم 

161 شارع أحمد شوقي _ رشدي

2 - هشام احمد اسماعيل احمد النجار  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   12028 ورقم قيد   91821  محل 

فرعى  عن محل عام لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / منطقة الكرة الشاطئيه وحده رقم ) 4 ( بنادي سموحة الرياضي _ قسم سيدي جابر

3 - احمد عبد المولى محمد عبدا  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   12125 ورقم قيد   64291  محل 

فرعى  عن ملبس مستعمله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 18 شارع مصطفى فهمي _ جليم

4 - شرف عبدالغنى على طعيمه  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   12213 ورقم قيد   69915  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير ومقاولت نقل وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 12 شقه 204 شارع النصر _ الدور الثاني علوى

5 - محمود فؤاد احمد محمد السيد الرشيدى  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   12184 ورقم قيد   81038  

محل فرعى  عن بيع مجوهرات  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / المحل رقم 7 بالعقار G بالدور 

الرضي مشروع تراس سموحة شارع 364 من فيكتور عمانويل _ سموحة

6 - ابراهيم محمود أحمد السيد بدوي  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   12156 ورقم قيد   86145  محل 

فرعى  عن اضافة توريد الجهزة والمستلزمات الطبيه وتجهيز المنشأت الطبيه على العين دون الدوية ودون القيام 

بالعملية الطبيه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 15 شارع مصطفى عبد الرازق _ الدور 

الرضي _ شقة رقم ) 5 (

7 - حسن موسى حلمي حجاج  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   12265 ورقم قيد   90623  محل فرعى  

عن اعاده تدوير البلستيك بشرط استصدار التراخيص اللزمه لذلك  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / بجوار شركة الكهرباء شارع جمال مستور بجوار مشروع ناصر

8 - يسرى محمد عباس مصطفى  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   12334 ورقم قيد   47462  محل فرعى  

عن اصلح تلفزيونات  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 65 شارع مؤنس _ غبر _ محل

9 - محمد جمعه حامد سليمان  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   12426 ورقم قيد   87174  محل فرعى  

عن بقاله عامه والبان معبئه وجيلتى ومياه غازيه  بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى بالعقار 111 شارع 

اسماعيل مهنا

10 - محمد طارق محمد جمال على الزمزمى  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   12452 ورقم قيد   91882  

محل فرعى  عن بيع جيلتى  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 6 شارع الشهيد طيار محمود 

شكري _ سموحة _ محل رقم 2

11 - محمد عبد الحميد السيد جمعة  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   12483 ورقم قيد   98790  محل 

فرعى  عن تحضير وبيع كشري  بجهة محافظة السكندرية 642طريق الجيش-ابراج اموان-ميامي

12 - محمد عبد الحميد السيد جمعة  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   12483 ورقم قيد   98790  محل 

فرعى  عن تحضير وبيع كشري  بجهة محافظة القليوبية ارض الموزة / باسوس طريق بملك// صلح فرج محمد 

بيومي

13 - وائل محمود عبدالمنعم محمود  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   12760 ورقم قيد   70393  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط عموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 , 19  ليصبح النشاط بعد 

الضافه / بيع مستلزمات كمبيوتر وعموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 , 19  بجهة 

محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 5 شارع الديب محمد زيتون _ سموحة _ محل

14 - عبدالمنعم جابر عبدالمنعم .  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   13121 ورقم قيد   98875  محل فرعى  

عن مكتب رحلت .  بجهة محافظة السكندرية ناحيه ابيس 4 / 8 شارع الصيدليه - بجوار ورشه النجار محل بالدور 

الرضى ..

15 - عبدالمنعم جابر عبدالمنعم .  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   13121 ورقم قيد   98875  محل فرعى  

عن مكتب رحلت .  بجهة محافظة البحيرة عزبة الجندي - العكريشة بملك / احمد جابر عبدالمنعم عبدالرازق .
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16 - هاجر يوسف محمد يوسف عثمان  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   13265 ورقم قيد   96620  محل 

فرعى  عن توريد الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

شارع ابن سلمة من شارع مصطفى كامل _ دربالة _ عمارة 7 بالميزان نموذج 1 / 7

17 - وليد عبدالغنى فرحات المتولى  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   13214 ورقم قيد   98890  محل 

فرعى  عن  تجارة وتجميع وسائل النقل الخفيف)توكتوك   موتوسيكل  تروسيكل(  بجهة محافظة كفر الشيخ تعدل الى 

- نمره 6 اول طريق كفر الشيخ الحامول بملك - احمد عبدالجواد عبدالغنى فرحات

18 - وليد عبدالغنى فرحات المتولى  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   13214 ورقم قيد   98890  محل 

فرعى  عن  تجارة وتجميع وسائل النقل الخفيف)توكتوك   موتوسيكل  تروسيكل(  بجهة محافظة السكندرية 

جراندمينو 1 شارع 30 تقاطع شارع القاهره بملك - احمد عبدالجواد عبدالغنى فرحات

19 - نسرين محمد السيد اسماعيل صلح  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   13293 ورقم قيد   98845  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 20 شارع المحمدية خلف محطة 

الرمل الميري _ محل
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قيود الشركات

1 - ابراهيم حنفى ابراهيم محمد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    12054 ورقم قيد  98735    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريقة 

الغمر  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 60 / د شارع رقم 3 المتفرع من اسماعيل سرى

2 - علي محمد علي حسن وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

12105 ورقم قيد  98740    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة السكندرية 

العقار رقم 18 شارع شعراوي مول الوطنية بلزا _ لوران

3 - شركة اليمول لتركيب المصاعد - ورثة رمضان محمد عبدالرزاق عنهم احمد رمضان محمد وشركاه شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    12192 ورقم قيد  98751    مركز عام  

عن صيانة وتركيب المصاعد  بجهة محافظة السكندرية جرين بلزا شارع 567 من شارع الملك حفنى

4 - محمد محمد أحمد قمبر وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

12276 ورقم قيد  98766    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العمومية  بجهة محافظة السكندرية 2 

شارع القدس حي الزهور

5 - خليفة أحمد عبدالرحيم حسين وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    12509 ورقم قيد  98794    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة فيما عدا 

توريدات العمالة وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية  بجهة محافظة السكندرية 43 شارع أبو 

هريرة _ منشية الزهراء

6 - فطين فاروق مختار وشركاه ) شركة المنتزه للخدمات التعليمية ( شركة  رأس مالها 4,800.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    12680 ورقم قيد  98815    مركز عام  عن ادارة مدارس المنتزه الخاصة 

ومدارس البيطاش الخاصة وفقا لقانون التعليم الخاص ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة السكندرية 11 شارع نعمة ا من شارع جمال عبدالناصر 

_ المندرة بحرى

7 - اسلم عبدالعال محمود وشركاه شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

12751 ورقم قيد  98834    مركز عام  عن تجارة الحاصلت الزراعيه  بجهة محافظة السكندرية شارع 

قنال المحموديه خلف التدريب المهنى _امام الكوبرى العلوى

8 - سيد احمد محمد سيد احمد الصيفي وشريكه شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    12815 ورقم قيد  98840    مركز عام  عن صيانه وتوريد وبيع ماكينات تصوير مستندات 

والطابعات ومستلزماتها من قطع غيار واحبار وخلفه وجمع المهمات والجهزه المكتبيه واثاثها فيما عدا توريد 

العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بجهة محافظة السكندرية عماره رقم 

137 _  تعاونيات سموحه بجوار مسجد الرحمن امام جامعه فاروس _ المحور الجديد _ سموحه

9 - صدام نعيم محجوب وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

12845 ورقم قيد  98844    مركز عام  عن تجهيز وصناعه وبيع دهانات ومواد اسمنتيه  بجهة محافظة 

السكندرية ابيس الثانيه

10 - محمد ابراهيم وشريكيته شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

12915 ورقم قيد  98851    مركز عام  عن بيع السجائر والدخان  بجهة محافظة السكندرية 32 شارع 

استوفان _ الشاطبى

11 - السيد حمودة ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

13007 ورقم قيد  98861    مركز عام  عن القيام بأعمال الخردوات والمنظفات  بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 10 بشارع الشهداء من ابو بكر الصديق _ عصافرة قبلي
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12 - اشرف حسنى محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

13018 ورقم قيد  98862    مركز عام  عن ورشة نجاره  بجهة محافظة السكندرية شارع التوحيد من 

الزهور _ الحضرة

13 - هانى هرمينا وشركاه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    13089 

ورقم قيد  98872    مركز عام  عن بيع وشراء المصوغات الذهبيه لحساب الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من مصلحه الموازين والدمغه  بجهة محافظة السكندرية شارع الزهور بجوار ملك غزال 

حسن محمد المحل رقم 2 بالحضره الجديده

14 - محمود ابراهيم احمد رشوان وشركائه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    13190 ورقم قيد  98887    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  بجهة محافظة السكندرية 5 

شارع عبد المنعم رياض بجوار حلواني كوكيز _ الرابعة الناصرية _ ابيس _ الدور الرضي _ محل

15 - ايتكس للشحن ) شريف الشاطبى وشريكه ( شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    13276 ورقم قيد  98895    مركز عام  عن  خدمات شحن البرى فيماعدا خدمات الطرود بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه  بجهة محافظة السكندرية 152 شارع طيبه _ 

سبورتينج

16 - سمر علي محمد علي حسن سامي وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    13287 ورقم قيد  98897    مركز عام  عن تدريب وتنمية موارد ومهارات 

بشرية ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (  بجهة محافظة 

السكندرية الوحدة نموذج ) 1 ( الدور الول علوي بواجهة الممر بالعقار رقم 228 شارع بورسعيد _ سبورتنج

فروع الشركات

1 - ل يوجد   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    12382 ورقم قيد   88695   فرعى  عن تعديل غرض 

الشركه/ تحصيل الديون الفواتير والستعلم الميداني لصالح البنوك والشركات بالسناد او الوكاله  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 375 طريق الحرية _ الدور الول _ شقة ) 4 (

2 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    12382 ورقم قيد   

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

والشركات بالسناد او الوكاله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 375 طريق الحرية _ الدور 

الول _ شقة ) 4 (

3 - هشام محمد احمد وشريكته   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    12437 ورقم قيد   95970   فرعى  

عن اداره الكافيهات وتوريداتها   ماعدا توريد العماله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 37 

شارع ادمون فرمون _ سموحة
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 محو - شطب

1 - عماد عبدالمنعم زكريا محمد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   67734 قيد فى 14-10-2009 برقم ايداع  

8700 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17939 بتاريخ 1 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

2 - عمر احمد على بلل السوداني  تاجر فرد سبق قيده برقم   91939 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع  505 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17937 بتاريخ 1 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

3 - مطبعه البرلسى - محمد السيد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13082 قيد فى 11-04-1996 برقم 

ايداع  1031 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17945 بتاريخ 4 / 

12 / 2022 تم ترك التجارة نهائيا لوفاة التاجر

4 - اسلم شريف سيد محمد القاوقجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   58928 قيد فى 23-01-2008 برقم ايداع  

6716 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17941 بتاريخ 4 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

5 - عفاف عبد الحميد هنداوى الفيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   60663 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع  

4359 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17944 بتاريخ 4 / 12 / 

2022 تم ترك التجاره نهائيا لوفاة التاجر

6 - وجيه عبد ا محمد شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   63469 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع  1601 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل للغاء الرئيسي الخر

7 - ممدوح مختار محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   69926 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع  2367 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل للغاء الرئيسي الخر

8 - ممدوح مختار محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   69926 قيد فى 28-03-2010 برقم ايداع  2980 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17940 بتاريخ 4 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

9 - مرسا فريد سدره جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   88197 قيد فى 12-06-2017 برقم ايداع  5667 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17942 بتاريخ 4 / 11 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

10 - عطا محمد عطا حواس  تاجر فرد سبق قيده برقم   60154 قيد فى 14-04-2008 برقم ايداع  3267 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17946 بتاريخ 5 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

11 - محمود محمد جابر موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77410 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع  

5965 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17947 بتاريخ 5 / 12 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

12 - وائل عبدالمنعم السعيد الطنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   97731 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

3948 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17948 بتاريخ 5 / 12 / 

2022 تم ترك التجارة النهائيا

13 - اسماء صالح السيد عوض الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98390 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  

9451 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17949 بتاريخ 5 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

14 - قنديل تامر قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26308 قيد فى 22-08-1999 برقم ايداع  4588 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17953 بتاريخ 6 / 12 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

15 - علي السيد علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   35266 قيد فى 21-01-2002 برقم ايداع  311 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17952 بتاريخ 6 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا
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16 - مصطفى متولى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35756 قيد فى 20-03-2002 برقم ايداع  

1340 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17954 بتاريخ 6 / 12 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

17 - صيدلية د / أمل أحمد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   41870 قيد فى 24-01-2004 برقم ايداع  

417 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17950 بتاريخ 6 / 12 / 

2022 لترك التجاره نهائيا

18 - بدريه فؤاد محمود الكافوري  تاجر فرد سبق قيده برقم   61409 قيد فى 29-06-2008 برقم ايداع  

5887 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17956 بتاريخ 6 / 12 / 

2022 لترك التجاره نهائيا

19 - ابراهيم محمود احمد السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86145 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  

968 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل للغاء الرئيسي الخر

20 - رمضان محمد عبدالرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   92471 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع  

3649 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17951 بتاريخ 6 / 12 / 

2022 لوفاة التاجر

21 - محروس شوقي محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   35367 قيد فى 02-02-2002 برقم ايداع  529 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 17957 بتاريخ 7 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

22 - هشام خليفه على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69402 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع  1772 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17965 بتاريخ 8 / 12 / 2022 تم 

ترك التجارة النهائيا

23 - نسرين محفوظ محمود جمعه  صيدلية د شرين محفوظ جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   74545 قيد فى 

07-08-2011 برقم ايداع  5038 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

17968 بتاريخ 8 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

24 - خالد سعد احمد الباصيري - مكتب الباصيري للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   88417 قيد فى 

19-07-2017 برقم ايداع  6766 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

17964 بتاريخ 8 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

25 - هبه حسن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   89254 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع  10783 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17960 بتاريخ 8 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

26 - محمد محمد السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   96145 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  5663 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17963 بتاريخ 8 / 12 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

27 - مرجان لتجاره المواد الغذائيه جمله واستيراد وتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   19709 قيد فى 

24-01-1998 برقم ايداع  349 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

17970 بتاريخ 11 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

28 - تعدل السم التجارى  حسن فؤاد حسن صيام  صيام للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   72598 قيد فى 

11-11-2010 برقم ايداع  10005 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

برقم 17975 بتاريخ 11 / 12 / 2022 لترك التجاره نهائيا

29 - عبدالرحمن سرى عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   73906 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع  

2958 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 17974 بتاريخ 11 / 12 / 

2022 لترك التجاره نهائيا

30 - عواطف مصطفى عرفه الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85526 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  

3900 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17971 بتاريخ 11 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا
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31 - احمد محمد مرزوق ذكى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94968 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

7819 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17972 بتاريخ 11 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

32 - محمد جمال راشد كعباري  تاجر فرد سبق قيده برقم   97204 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  468 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17973 بتاريخ 11 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

33 - عوض اسكندرعوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   20589 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع  2179 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

34 - عوض اسكندرعوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   20589 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع  2180 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

35 - عماد عادل صاروفيم مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   28356 قيد فى 21-02-2000 برقم ايداع  909 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 17982 بتاريخ 12 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

36 - صيدليه د رشا زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54047 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع  1430 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17977 بتاريخ 12 / 12 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا

37 - فتحيه عطيه محمود جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86307 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  

9516 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر

38 - علء سعيد على على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   87742 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع  

3584 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17980 بتاريخ 12 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

39 - باسم ماهر شاكر سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   89097 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  9878 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 17979 بتاريخ 12 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

40 - احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحميدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95295 قيد فى 2021-01-17 

برقم ايداع  455 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

41 - احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحميدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95295 قيد فى 2021-01-17 

برقم ايداع  454 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

42 - احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحميدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95295 قيد فى 2021-01-17 

برقم ايداع  456 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

43 - احمد رشدى محمد محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   96038 قيد فى 06-06-2021 برقم 

ايداع  5034 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17978 بتاريخ 12 / 

12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

44 - محمد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9890 قيد فى 25-10-1994 برقم ايداع  3303 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17984 بتاريخ 13 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

45 - مجدى ابراهيم محمد عبدالمجيد غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم   94866 قيد فى 22-10-2020 برقم 

ايداع  7268 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17988 بتاريخ 13 / 

12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

46 - صبحى وهبه وشحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   25519 قيد فى 20-06-1999 برقم ايداع  3338 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17992 بتاريخ 14 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

47 - احمد طه احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   33626 قيد فى 22-07-2001 برقم ايداع  3790 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 17995 بتاريخ 14 / 12 / 2022 لوفاه 

التاجر
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48 - مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65173 قيد فى 25-03-2009 برقم ايداع  

2701 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17991 بتاريخ 14 / 12 / 

2022 لترك التجاره نهائيا

49 - سعيد رمضان سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   67041 قيد فى 06-08-2009 برقم ايداع  7027 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17994 بتاريخ 14 / 12 / 2022  

لترك التجاره نهائيا

50 - نرجس محمد حماده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82305 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع  7474 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17990 بتاريخ 14 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

51 - مصطفى ابراهيم عبدالسلم فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   75941 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

6312 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

52 - شيرين على عبده الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   76801 قيد فى 27-05-2012 برقم ايداع  3663 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17996 بتاريخ 15 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

53 - صبرى فوزى خليل بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   88444 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع  6887 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17997 بتاريخ 15 / 12 / 2022 

تم ترك التجارة نهائيا

54 - عماد محمد عبدالقادر حبيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   91661 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع  

11649 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17998 بتاريخ 15 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

55 - محمد ابراهيم السيد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   94039 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع  3269 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18000 بتاريخ 18 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

56 - كوكب صابر جاب ا بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   98487 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  

10084 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 18001 بتاريخ 18 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

57 - محمد كمال الدين السيد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   41282 قيد فى 12-11-2003 برقم ايداع  

5970 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18003 بتاريخ 19 / 12 / 

2022 لوفاة التاجر

58 - مارينا ابراهيم مهاود عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92802 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع  

5495 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18002 بتاريخ 19 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

59 - سيد محمد عبد السميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   63234 قيد فى 04-11-2008 برقم ايداع  

9676 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18005 بتاريخ 20 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

60 - امينه احمد على الفولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   83539 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع  3745 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18008 بتاريخ 20 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

61 - احمد عبد الجواد عبد الخالق الزهيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   96510 قيد فى 09-09-2021 برقم 

ايداع  8003 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18006 بتاريخ 20 / 

12 /  2022 لترك التجاره نهائيا

62 - خالد محمد عبد الرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   96557 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

8261 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18007 بتاريخ 20 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا
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63 - عبدالسلم محمد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   17525 قيد فى 06-07-1997 برقم ايداع  

3784 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 18015 بتاريخ 21 / 21 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

64 - محمد مرزوق عبد الباسط عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52409 قيد فى 22-10-2006 برقم ايداع  

7335 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 21 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

65 - عبدالكريم احمد احمد ديكو  تاجر فرد سبق قيده برقم   80896 قيد فى 05-03-2014 برقم ايداع  1517 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

66 - كوثر احمد زهدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91568 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع  11178 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18012 بتاريخ 21 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

67 - مجدى سمير معوض ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   93972 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع  

2870 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

68 - جميله عبدالمنعم على بكر ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   98490 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  

10091 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18014 بتاريخ 21 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

69 - عزه يوسف على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   40241 قيد فى 20-07-2003 برقم ايداع  

3744 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18024 بتاريخ 22 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

70 - هشام محمد ايوب محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   63031 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع  

6245 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

71 - ايمن السيد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72739 قيد فى 02-12-2010 برقم ايداع  10434 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18020 بتاريخ 22 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

72 - حسن موسى حلمي حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   90623 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع  12265 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

73 - عابدين خلف بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32273 قيد فى 14-03-2001 برقم ايداع  1316 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18028 بتاريخ 25 / 12 / 2022 

تم ترك التجارة نهائيا لوجود سجل اخر

74 - محمد على محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   81339 قيد فى 14-05-2014 برقم ايداع  3360 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18026 بتاريخ 25 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

75 - محمد عادل عبداللطيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   95902 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع  

3993 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18025 بتاريخ 25 / 12 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

76 - السيد حسين السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   49639 قيد فى 11-01-2015 برقم ايداع  161 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء رئيسى اخر

77 - هانى احمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51673 قيد فى 16-05-2012 برقم ايداع  3787 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

78 - محمود عبدالفتاح محمود عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   61991 قيد فى 20-12-2015 برقم 

ايداع  9727 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

79 - تعدل السم التجارى الى  معرض الرفاعي لتجارة السيارات - نصر شحاته ابراهيم رفاعى زيدان  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   76625 قيد فى 30-04-2012 برقم ايداع  3344 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - 

شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18029 بتاريخ 26 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا
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80 - كرم حسنى جريس سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   87665 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع  9519 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18033 بتاريخ 26 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

81 - ياسر محمد سعد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9497 قيد فى 26-06-2013 برقم ايداع  4629 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

82 - كامل السيد محمد شرق  تاجر فرد سبق قيده برقم   16063 قيد فى 17-02-1997 برقم ايداع  599 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18044 بتاريخ 27 / 12 / 2022 تم 

ترك التجارة نهائيا لوفاة التاجر

83 - جلل احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32123 قيد فى 20-02-2001 برقم ايداع  1029 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 18040 بتاريخ 27 / / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

84 - احمد رمزى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   54476 قيد فى 22-03-2007 برقم ايداع  2269 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18035 بتاريخ 27 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

85 - ايناس يوسف حناوى غبر ) الحناوى للمقاولت العمومية (  تاجر فرد سبق قيده برقم   64156 قيد فى 

13-01-2009 برقم ايداع  302 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

18038 بتاريخ 27 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

86 - اشرف صابر فهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   67809 قيد فى 20-10-2009 برقم ايداع  8891 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة نهائيا

87 - عبد الخالق السيد عبد الخالق عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78230 قيد فى 11-12-2012 برقم 

ايداع  8796 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18041 بتاريخ 27 / 

12 / 2022 لترك التجاره نهائيا

88 - حسام الدين خميس احمد عبدالرازق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   83019 قيد فى 25-02-2015 برقم 

ايداع  1533 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18036 بتاريخ 27 / 

12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

89 - عباس جابر سالم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92569 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  4148 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18034 بتاريخ 27 / 12 / 2022 

تم ترك التجارة لوفاة التاجر

90 - عبدالوهاب محمد عبدالعال حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   94631 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع  

6116 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18043 بتاريخ 27 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

91 - رجب رمضان حسين عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   97854 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

5019 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18042 بتاريخ 27 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

92 - مصطفي انور عزت سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12856 قيد فى 10-03-1996 برقم ايداع  650 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18055 بتاريخ 28 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

93 - حسنى محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26975 قيد فى 18-10-1999 برقم ايداع  5741 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18051 بتاريخ 28 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

94 - عياد شاكر عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   30607 قيد فى 17-09-2000 برقم ايداع  4989 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18052 بتاريخ 28 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا
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95 - رفعت محمد رمضان الترابة  تاجر فرد سبق قيده برقم   40877 قيد فى 27-09-2003 برقم ايداع  

5072 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18048 بتاريخ 28 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

96 - يعدل السم التجارى الى البغدادى للكيماويات والمنظفات الصناعية حسن محمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   45900 قيد فى 26-03-2005 برقم ايداع  1756 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو رقم 18053 بتاريخ 28 / 12 / 2022 لترك التجارة نهائيا

97 - احمد عبد الغفار بخيت سطوحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53172 قيد فى 18-12-2006 برقم ايداع  

8878 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 28 / 12 / 2022 لترك 

التجاره نهائيا

98 - انطون صبحي زكى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   81582 قيد فى 22-06-2014 برقم ايداع  

4201 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18054 بتاريخ 28 / 12 / 

2022 لترك التجارة نهائيا

99 - غاده محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   94429 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  5236 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18046 بتاريخ 28 / 12 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

100 - ايه محمد صفر نصر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   97627 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  

3245 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18045 بتاريخ 28 / 12 / 

2022 لترك التجاره نهائيا

101 - احمد رمضان عبد ا صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   33629 قيد فى 22-07-2001 برقم ايداع  

3793 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18061 بتاريخ 29 / 12 / 

2022 تم ترك التجارة نهائيا

102 - نهاد السيد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   62550 قيد فى 09-09-2008 برقم ايداع  8240 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18057 بتاريخ 29 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

103 - سعاد محمد محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   81829 قيد فى 12-08-2014 برقم ايداع  5314 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18062 بتاريخ 29 / 12 / 2022 

لترك التجارة نهائيا

104 - هدى صبحى تاج بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   92295 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع  2373 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18056 بتاريخ 29 / 12 / 2022 

لترك التجاره نهائيا

105 - مجدي عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   98446 قيد فى 12-10-2022 برقم 

ايداع  9871 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18058 بتاريخ 29 / 

12 / 2022لترك التجاره نهائيا

Page 26 of 89 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

رأس المال

1 - ياسمين رفاعي فكري صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   39344 قيد فى 27-04-2003 برقم ايداع   2091 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000,000.000

2 - حسن عبد المنعم على الجبالى  الجبالى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   46970 قيد فى 

04-07-2005 برقم ايداع   4124 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - فتحى شوقى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   55641 قيد فى 31-05-2007 برقم ايداع   4351 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - وجيه عبد ا محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم   63469 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع   10204 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,005,000.000

5 - ايمن عبد المعطى احمد عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم   95864 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   

3738 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمود عبدالوهاب شعبان عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   97114 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع   

11563 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

7 - اسلم احمد عبداللطيف احمد عبدل تاجر فرد سبق قيده برقم   98728 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع   

11999 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - اضافة السم التجاري / مصنع عبد المنعم للعمال المعدنيه - محمد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق 

قيده برقم   71583 قيد فى 19-07-2010 برقم ايداع   6910 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - نادر زرزور عبدا تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم   72797 قيد فى 12-12-2010 برقم ايداع   

10593 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - صابر السيد محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   86574 قيد فى 13-10-2016 برقم ايداع   9080 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - كريم محمد فهيم امين غندور تاجر فرد سبق قيده برقم   95880 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع   

3885 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - سعيد احمد محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   96844 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   9925 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - ايمن محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   82552 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع   8577 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - حسن موسى حلمى حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   90623 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع   5448 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد حسن ابراهيم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   33878 قيد فى 12-08-2001 برقم ايداع   4206 

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

16 - ابراهيم احمد حسن اليمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   54443 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع   2196 

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

17 - ابراهيم هارون الرشيدي ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   74518 قيد فى 02-08-2011 برقم 

ايداع   4938 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

18 - اشرف محمد محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم   92342 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع   2730 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - احمد ابراهيم علي محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم   97699 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   

3713 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - صدقى فهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   60820 قيد فى 27-05-2008 برقم ايداع   4706 فى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - محمد جمال رياض غندور تاجر فرد سبق قيده برقم   67845 قيد فى 22-10-2009 برقم ايداع   8980 

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

22 - احمد سليم محى الدين جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم   88062 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع   

5013 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - يسرى عيد احمد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم   71563 قيد فى 15-07-2010 برقم ايداع   6846 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - ابراهيم هارون الرشيدي ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   74518 قيد فى 02-08-2011 برقم 

ايداع   4938 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

25 - محمد جلل امين الدمراوى النصارى تاجر فرد سبق قيده برقم   82556 قيد فى 05-07-2021 برقم 

ايداع   5993 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - محمد جلل امين الدمراوى النصارى تاجر فرد سبق قيده برقم   82556 قيد فى 11-12-2014 برقم 

ايداع   8591 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9,000,000.000

27 - محمد نبيل محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم   95335 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   668 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - سعيد حسين محمد احمد عدس تاجر فرد سبق قيده برقم   66667 قيد فى 08-07-2009 برقم ايداع   

6156 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - سعودى احمد محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   74842 قيد فى 21-09-2011 برقم ايداع   

6005 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - رحاب خفاجى احمد الكاشف تاجر فرد سبق قيده برقم   84369 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع   

7901 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - محمد على فوزى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   94859 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع   

7223 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

32 - موريس نظير اسكندر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   94573 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   5836 

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

33 - احمد محمد مبروك عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم   60326 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع   

3645 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - مدحت منير نجيب صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   83883 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع   

5253 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - شريف حنفى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   85869 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع   5438 

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

36 - محمد فاروق عبد الحميد محمد شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   89769 قيد فى 06-02-2018 برقم 

ايداع   1279 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

37 - محمد عوض محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   96756 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   9387 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - السيد حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   49639 قيد فى 27-03-2006 برقم ايداع   1871 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - اسلم احمد عبداللطيف احمد عبدل تاجر فرد سبق قيده برقم   98728 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع   

11999 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - السلم تريد - بيشوي كمال سامي ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   52711 قيد فى 19-11-2006 برقم 

ايداع   7949 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000

41 - تعدل السم التجارى إلى  علء محمد مصطفى عاصى  عاصى لتوزيع المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده 

برقم   77376 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع   5852 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  40,000,000.000
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42 - تيسير السيد محمد الشيحى  التيسير للتجاره والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم   51005 قيد فى 

04-07-2006 برقم ايداع   4555 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

Page 29 of 89 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - وليد منصور محمد الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68838 قيد فى 13-01-2010 برقم ايداع    

353 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / ثاني 

محل بعد الصيدلية بالعقار رقم 161 شارع أحمد شوقي _ رشدي

2 - وليد منصور محمد الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68838 قيد فى 13-01-2010 برقم ايداع    

353 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسي الى / 

الدور الثاني بعد الميزان المحل امام السلم الديب مول _ رشدي

3 - اسماك صابر - صابر محمد عثمان عبد الوارث تاجر فرد سبق قيده برقم    93293 قيد فى 2019-10-24 

برقم ايداع    8547 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان 

الى / شارع نقطة المكس امام النقطة بجوار مسجد الفتح

4 - وجيه عبد ا محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    63469 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع    

10204 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الرئيسي الى / 

مدخل عبد القادر طريق البتروكيماويات بجوار ورشة البرنس

5 - وجيه عبد ا محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    63469 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع    

10204 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر

6 - هشام احمد اسماعيل احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    91821 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع    

12646 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

منطقة الكرة الشاطئيه وحده رقم ) 4 ( بنادي سموحة الرياضي _ قسم سيدي جابر

7 - ايمن عبد المعطى احمد عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    95864 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

3738 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 31 , 

33 شارع عرابي _ التوفيقية _ شقة رقم ) 36 (

8 - احمد عبدالمولى محمد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    64291 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 18 

شارع مصطفى فهمي _ جليم

9 - تم تعديل السم التجارى إلى  الفارس فريد للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    53813 قيد فى 

08-02-2007 برقم ايداع    947 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم 

افتتاح الفرع الكائن في / اخر سكة المحلة بعد المزلقان بجوار المرور بملك رضا ابراهيم ابراهيم الشيخ

10 - شرف عبدالغنى على طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم    69915 قيد فى 28-03-2010 برقم ايداع    

2964 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

عقار رقم 12 شقه 204 شارع النصر _ الدور الثاني علوى

11 - محمود فؤاد احمد محمد السيد الرشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    81038 قيد فى 26-03-2014 برقم 

ايداع    2133 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / المحل رقم 7 بالعقار G بالدور الرضي مشروع تراس سموحة شارع 364 من فيكتور عمانويل _ سموحة 

//// ونشاطه / بيع فضيات //// وراس ماله / 10000 ) عشرة آلف جنيها ( //// والسمة التجارية / سيلفر هاوس 

Silver House ) منشأة فردية (

12 - ابراهيم محمود احمد السيد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    86145 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع    

6856 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

15 شارع مصطفى عبد الرازق _ الدور الرضي _ شقة رقم ) 5 (

13 - ابراهيم محمود احمد السيد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    86145 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع    

6856 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر

14 - محمد فتحى محمد ابراهيم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    87334 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    

1311 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 3 شارع 

البراوي من شارع المشير أحمد اسماعيل
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15 - اضافة السم التجارى / عبدالصادق للتوريدات / عمر عبدالصادق على عبدالصادق تاجر فرد سبق قيده 

برقم    93826 قيد فى 25-02-2020 برقم ايداع    1781 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 29 شارع الشركة العربيه _ السيوف _ الدور الول

16 - كريم سعيد عبدالمنعم عبدالمجيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    94093 قيد فى 23-06-2020 برقم 

ايداع    3558 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 

34 شارع عمرو النجومى مع شارع البكباشي العيسوى شقه رقم 2 بالدور الرضي

17 - حسن موسى حلمى حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    90623 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    

5448 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

بجوار شركة الكهرباء شارع جمال مستور بجوار مشروع ناصر

18 - تم تعديل السم التجارى الى / النجار لعموم الستيراد والتصدير - ) محمد السيد عبد الرءوف السيد النجار ( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    33732 قيد فى 31-07-2001 برقم ايداع    3979 وفى تاريخ  2022-12-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / بالعقار 22 _ شارع 16 عبد الفتاح الصعيدي _ 

السيوف

19 - يسرى محمد عباس مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    47462 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع    

5105 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

65 شارع مؤنس _ غبر _ محل

20 - يسرى محمد عباس مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    47462 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع    

5105 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح / محل رقم 23 عمارة 17 مدينة اسيد _ سموحة

21 - ابراهيم احمد حسن اليمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    54443 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع    

2196 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 11 شارع 

9 متفرع من شارع 45 العصافرة قبلى

22 - سعيد همام للتجارة  سعيد همام بخيت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    81308 قيد فى 2014-05-11 

برقم ايداع    3236 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 22 شارع 

القاهره سيدى بشر قبلى

23 - اشرف محمد محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    92342 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    

2730 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يصحح العنوان الى / 93 

شارع احمد فهيم بجوار مستشفى ابو قير المركزى

24 - ممدوح صلح الدين عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    50313 قيد فى 21-05-2006 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى / متفرع من 

شارع انور السادات

25 - محمد جمعه حامد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    87174 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    393 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في  / محل 

بالدور الرضى بالعقار 111 شارع اسماعيل مهنا

26 - ايمن ابراهيم احمد القبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    90689 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    

6092 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / محل رقم 

14 بالعقار رقم 6 ابراج توب هاوس شارع النصر _ سموحه

27 - محمد طارق محمد جمال على الزمزمى تاجر فرد سبق قيده برقم    91882 قيد فى 08-01-2019 برقم 

ايداع    194 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / 6 شارع الشهيد طيار محمود شكري _ سموحة _ محل رقم 2

28 - سهير احمد جاد الرب عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    93564 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع    

10449 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 81 

شارع جمال عبدالناصر فيكتوريا _ شقه بالدور الول بعد الميزان

29 - عوض اسكندرعوض تاجر فرد سبق قيده برقم    20589 قيد فى 22-04-1998 برقم ايداع    1715 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر
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30 - عوض اسكندرعوض تاجر فرد سبق قيده برقم    20589 قيد فى 22-04-1998 برقم ايداع    1715 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر

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

1017 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يعدل نشاط الرئيسى الخر الى / 

مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى //////// ويعدل 

السمة التجارية للرئيسى الخر لتصبح / سندريل للرحلت ) منشاه فرديه (

32 - فتحيه عطيه محمود جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    86307 قيد فى 24-08-2016 برقم ايداع    

7663 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

33 - احمد سليم محى الدين جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم    88062 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع    

5013 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 7 شارع 

النصر _ سموحة

34 - ماهر فهمى مسيحه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8566 قيد فى 03-02-1994 برقم ايداع    281 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 315 شارع ابن سعد 

45 وشارع جمال عبدالناصر _ برج رياض ميامى _ العصافره بحرى _ محل 1 _ الدور الرضى

35 - احمد وجدى محمد عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    75736 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / شارع 516 

العصافره بحرى

36 - احمد وجدى محمد عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    75736 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في / 35 

شارع الملزم بسيونى العصافره بحرى

37 - ولء وجدى محمد عبد الفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83938 قيد فى 06-07-2015 برقم ايداع    

5427 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في / 14 

محل رقم 7 شارع 517 مع الملزم بسيونى العصافره بحرى

38 - سلوى مصطفى امين مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    96252 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    

6333 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 21 شارع 

فيكتور عمانويل مكتب رقم سي 7 _ سموحة

39 - محمد احمد محمد السيد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    78023 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع    

8031 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في 5 

شارع مصطفى كامل بجوار مستشفى الفاكوبوند رياض العمار _ شقه بالدور الحادى عشر

40 - سحر ابراهيم هريدى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    96738 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

9297 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / رابع 

شارع شمال من شارع البنا بجوار حضانة نور الهدى _ عزبة الموظفين _ محل

41 - مصطفى ابراهيم عبدالسلم فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    75941 قيد فى 09-02-2012 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي 

الى / شارع الفيلت من اسكوت العمومي امام مركز الشريف لصيانة التوكتوك

42 - مصطفى ابراهيم عبدالسلم فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    75941 قيد فى 09-02-2012 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

43 - محمد جلل امين الدمراوى النصارى تاجر فرد سبق قيده برقم    82556 قيد فى 11-12-2014 برقم 

ايداع    8591 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم زيادة راس مال 

الرئيسي الخر ) الكائن في / شارع محسن العمومي ( الى / 500000 ) خمسمائة الف جنيه فقط لغير (

44 - وائل محمود عبدالمنعم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    70393 قيد فى 03-05-2010 برقم ايداع    

4123 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 5 

شارع الديب محمد زيتون _ سموحة _ محل
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45 - سعودى احمد محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    74842 قيد فى 21-09-2011 برقم ايداع    

6005 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع 

10 مستشارين متفرع من شارع 25 طوسون

46 - عبدالعاطى السيد فرج يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    80934 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع    

1692 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / شارع 25 

من شارع 45 عقار رقم 19 محل رقم 2 يمين مدخل العقار

47 - تعدل السم التجارى الى محل مفتاح  خالد خليفه عبد الحميد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    92746 قيد 

فى 20-06-2019 برقم ايداع    5132 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى / 121 ناصيه شارع العيسوى مع شارع امين خيرت الغندور _ محل _ سيدى بشر

48 - محمد زكريا ابراهيم زكريا تاجر فرد سبق قيده برقم    67563 قيد فى 28-09-2009 برقم ايداع    

8289 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي / محل رقم 

2 عقار رقم 22 مكرر في شارع العاشر من رمضان

49 - محمد احمد مصطفى على والى تاجر فرد سبق قيده برقم    89232 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع    

10674 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 54 

شارع قصر راس التين _ الجمرك _ داخل مركز شباب النفوشى

50 - محمد على فوزى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94859 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

7223 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل مركز النشاط ليصبح 

/ 25 شارع امين خيرت الغندور _ ميامي

51 - عبد المنعم طاهر عبده حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    97150 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 6 شارع 

محمد عطيه المندره قبلى _ مكتب دور ارضى

52 - موريس نظير اسكندر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    94573 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    

5836 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل العنوان الى/ 1 شارع 

14 من شارع البصل الفلكى المنتزة

53 - مصطفى حمدى مخلوف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51054 قيد فى 09-07-2006 برقم ايداع    

4648 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بموجب طلب تأشير صادر 

من سجل تجاري القاهرة المميز برقم إيداع 22543 في 25 / 10 / 2022 تم تعديل عنوان فرع السكندرية 

ليصبح التي / 74 شارع البرت الول _ سموحة

54 - ايمن السيد احمد حسنين الدكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    86600 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    

9239 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

الوحدة رقم ) 10 ( الدور الرضي عمارة ) 25 ( شارع خالد بن الوليد

55 - محمد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7709 قيد فى 25-09-1993 برقم ايداع    1660 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع الكائن فى / 2 ش الجيش عمارة 

مهندسي وزارة الشغال والرى بملك / احمد فؤاد درويش متولى على - طنطا

56 - هشام محمد ايوب محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    63031 قيد فى 22-01-2008 برقم ايداع    

9257 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن 

فى / وحدة رقم 63 , 64 مبني 4 عنبر 4 مجمع الصناعات البلستيكيه المنطقة الصناعية مرغم

57 - هشام محمد ايوب محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    63031 قيد فى 22-01-2008 برقم ايداع    

9257 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الرئيسى الى / 

الوحدات ارقام ) 56 , 63 , 64 ( عنبر ) 4 ( الصناعات البلستيكيه المنطقة الصناعية _  مرغم

58 - شريف حنفى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    85869 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    

5438 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / برج 

ميامى ستار امتداد شارع 45 على الدولى بجوار عماره مرسيدس _ ميامى الجديده
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59 - محمد فاروق عبد الحميد محمد شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    89769 قيد فى 06-02-2018 برقم 

ايداع    1279 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 

46 شارع ابن التقيب متفرع من شارع 45 _ ميامى

60 - حسن موسى حلمى حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    90623 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    

5448 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان المقر الرئيسي 

ليصبح / بجوار شركة الكهرباء شارع جمال مستور بجوار مشروع ناصر

61 - حسن موسى حلمى حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    90623 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    

5448 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

62 - احمد محمود عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    68636 قيد فى 29-12-2009 برقم ايداع    

10952 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح / 

شقة رقم 11 الكائنة في 119 تعاونيات سموحة

63 - السيد حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    49639 قيد فى 27-03-2006 برقم ايداع    1871 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن فى 

الكيلو 26 بحرى طريق اسكندريه مطروح مدخل الوزيرى شارع الترعه المردومه

64 - هانى احمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    51673 قيد فى 24-08-2006 برقم ايداع    5861 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسي الخر الكائن في / 6 

شارع مرتضى //// ونشاطه / بيع وتجارة المستلزمات الطبية

65 - محمود عبدالفتاح محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    61991 قيد فى 04-08-2008 برقم 

ايداع    7067 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل مركز 

النشاط الرئيسي الى / 50 شارع السباعي _ ميامي

66 - محمود عبدالفتاح محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    61991 قيد فى 04-08-2008 برقم 

ايداع    7067 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع المدون 

بالسجل

67 - منال عياد صبري عطال سنادة تاجر فرد سبق قيده برقم    81994 قيد فى 08-09-2014 برقم ايداع    

5995 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 41 

شارع ابراهيم السيوطي من شارع 30 _ عصافرة قبلي

68 - ياسر محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    9497 قيد فى 15-08-1994 برقم ايداع    1607 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 180 شارع احمد 

شوقى _ رشدى

69 - ياسر محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    9497 قيد فى 15-08-1994 برقم ايداع    1607 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

70 - هانى لوندى مكارى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    84823 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى /  برج 

الطحان شارع 311 امام نادى سموحه

71 - احمد محمد عبدا زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم    84883 قيد فى 12-01-2016 برقم ايداع    251 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 4 شارع شعراوى 

_ لوران _ الدور الرابع علوى

72 - ديكران فاهان الكسانيان تاجر فرد سبق قيده برقم    71081 قيد فى 15-06-2010 برقم ايداع    5717 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 47 شارع 

مختار اباظة بالمنطقة الصناعية بجسر السويس _ الدور الرضي والدور الول

73 - هاجر يوسف محمد يوسف عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    96620 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

8610 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

شارع ابن سلمة من شارع مصطفى كامل _ دربالة _ عمارة 7 بالميزان نموذج 1 / 7
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74 - مصطفى احمد محمد البدرى حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    96991 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

10842 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح / 

محل رقم H 111 مول جرين بلزا _ سموحة

75 - محمد سمير عبد الفتاح امين جويد تاجر فرد سبق قيده برقم    96749 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

9345 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى محل رقم 3 

- عماره رقم 69 _ شارع الروضه تعاونيات سموحه

76 - نسرين محمد السيد اسماعيل صلح تاجر فرد سبق قيده برقم    98845 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    

12851 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 

20 شارع المحمدية خلف محطة الرمل الميري _ محل
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النشاط

1 - احمد عبد ا جمال محمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  51316 قيد فى 27-04-2006 برقم ايداع    

5137وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مناقصات المواقف و جراجات 

السيارات العامه

2 - ايهاب يوحنا يوسف يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  71902 قيد فى 17-08-2010 برقم ايداع    7713

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة و بيع السيارات

3 - اشرف فوزي شفيق ناروز تاجر فرد سبق قيده برقم  90763 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    6770

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / توزيع منتجات زراعية

4 - فتحى شوقى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  55641 قيد فى 31-05-2007 برقم ايداع    4351وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير ) ماعدا الفترة 36 من 

المجموعة السادسة والمجموعة 19 (

5 - وجيه عبد ا محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم  63469 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع    10204

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ الستيراد و التصدير و التوكيلت 

التجارية ) ماعدا الفقرة 36 من المجموعة السادسة و المجموعة 19 ( - مصنع لتجهيز و تشكيل المعادن

6 - امال احمد محمد نور محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  89208 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع    

10513وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عرض المصنفات السمعية 

والبصريه عبر النترنت ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

7 - صفوت سعد عوض ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78856 قيد فى 25-02-2013 برقم ايداع    1430

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / اكسسوار وفضيات

8 - مصطفى احمد على محمد حسن عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  89019 قيد فى 09-10-2017 برقم 

ايداع    9539وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع ملبس جاهزة 

واكسسوارات محمول فيما عدا الملبس العسكرية

9 - احمد خميس حنفي ابو السعادات تاجر فرد سبق قيده برقم  97954 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    

5762وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عرض سمعيات وبصريات ) فيما عدا 

خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

10 - اسلم محمد رضا محمد الحديدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63300 قيد فى 09-11-2008 برقم ايداع    

9809وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بلي استيشن وانترنت فيما عدا 

المن والحراسة والكاميرات اللسلكية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

11 - شرف عبدالغنى على طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  69915 قيد فى 28-03-2010 برقم ايداع    

2964وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت نقل وتوريدات عموميه ) 

فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (

12 - كريم سعيد عبدالمنعم عبدالمجيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94093 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع    

3558وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع قهوه فقط

13 - سامح محمد عبدالحليم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74744 قيد فى 11-09-2011 برقم ايداع    

5713وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ مكتب رحلت ونقل عاملين ) بعد 

الحصول على التراخيص االلزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ( وفيما عدا توريد العمالة

14 - عوض اسكندرعوض تاجر فرد سبق قيده برقم  20589 قيد فى 22-04-1998 برقم ايداع    1715وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع أدوات كهربائية

15 - احمد حسن ابراهيم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  33878 قيد فى 12-08-2001 برقم ايداع    4206

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط الستيراد

16 - صابر عباس علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36695 قيد فى 26-06-2002 برقم ايداع    3134

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع بويات وحدايد

Page 36 of 89 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

17 - السيد ابراهيم السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47575 قيد فى 30-08-2005 برقم ايداع    3177

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف النشاط / تأجير المعدات

18 - ابراهيم احمد حسن اليمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  54443 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع    2196

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع مفروشات

19 - اسامة نعيم شهدي شحاته شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  68263 قيد فى 24-11-2009 برقم ايداع    

10036وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مطعم عمومي وبيع وتقديم 

الجاتوهات والحلويات الشرقية والغربية

20 - اشرف محمد محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم  92342 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    2730

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مقاولت عموميه ) فيما عدا توريد 

العماله واجهز الكمبيوتر ومستلزماته ( وتصدير وتوريد في مجال المقاولت مع جهات ملزمه بالخصم والضافة

21 - السيد جابر سالم سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22218 قيد فى 19-09-1998 برقم ايداع    4397

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / الستيراد والتصدير

22 - ممدوح صلح الدين عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  50313 قيد فى 21-05-2006 برقم ايداع    

3202وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصنيع ملبس

23 - تعديل السم التجاري ليصبح / رفعت لمعي ابراهيم عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  54843 قيد فى 

11-04-2007 برقم ايداع    2747وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

بيع فردانيات اثاث

24 - محمد سمير عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61908 قيد فى 29-07-2008 برقم ايداع    

6916وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة نجاره لتصنيع الثاث

25 - محمد جمال رياض غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  67845 قيد فى 22-10-2009 برقم ايداع    8980

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة نجارة وتصدير

26 - تم تعديل السم التجارى إلى  عبدالمقصود شعبان عبدالمقصود سالم  الجويلى للحام تاجر فرد سبق قيده برقم  

75087 قيد فى 20-10-2011 برقم ايداع    6789وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

النشاط الى اصلح اجزاء ميكانيكيه وتصدير

27 - عبد اللطيف محمود اسماعيل يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  87070 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    

11402وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقهى

28 - احمد سليم محى الدين جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  88062 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع    

5013وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد منتجات القهوة ) فيما عدا 

توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (

29 - احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97893 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    5284

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / مطعم

30 - تعدل السم التجارى الى  المؤسسه الذهبية للتجارة والتسويق  علء عبدالفتاح سرور تاجر فرد سبق قيده 

برقم  2526 قيد فى 05-11-1990 برقم ايداع    1924وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

حذف نشاط / تصنيع وحدات اضاءه الديكور والنجف

31 - ماهر فهمى مسيحه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  8566 قيد فى 03-02-1994 برقم ايداع    281وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تاجير مكاتب اداريه قاعات تدريب 

ومساحات عمل وتاجير مساحات مكاتب فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

32 - علء الدين كمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30928 قيد فى 15-10-2000 برقم ايداع    

5579وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  توريد مستلزمات مطاعم و توريد 

أدوات كتابية ومكتبية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (

33 - احمد وجدى محمد عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75736 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

465وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ملبس رياضيه وادوات 

رياضيه فيماعدا الملبس العسكريه

34 - ولء وجدى محمد عبد الفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83938 قيد فى 06-07-2015 برقم ايداع    

5427وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع احذية وشنط
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35 - جابر محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  16243 قيد فى 05-03-1997 برقم ايداع    869

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / قطع غيار سيارات

36 - تم تعديل السم التجاري الى / المهيى ديزاين - حازم يوسف زكى المهيي elmehey design تاجر فرد 

سبق قيده برقم  54247 قيد فى 08-03-2007 برقم ايداع    1820وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة الثاث والتصدير

37 - محمد احمد محمد السيد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  78023 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع    

8031وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصميم جرافيك وبرمجيات 

فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه

38 - احمد محمود احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98075 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

6765وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع البويات

39 - مكاريوس رافت عجيب طوني تاجر فرد سبق قيده برقم  98468 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

9993وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع وتجهيز مأكولت ومشروبات

40 - محمد نبيل محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  95335 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع    668وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير حاصلت زراعية واستيراد ) فيما 

عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (

41 - سعيد حسين محمد احمد عدس تاجر فرد سبق قيده برقم  66667 قيد فى 08-07-2009 برقم ايداع    

6156وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط الستيراد

42 - سعودى احمد محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  74842 قيد فى 21-09-2011 برقم ايداع    

6005وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب تسويق عقاري وادارة 

كافيتريات ومناقصات ومزايدات مع الجهات الملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فقط

43 - حمدى محمد محمد عبده عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  75685 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع    

333وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / الستيراد والتصدير

44 - شريف فؤاد عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28754 قيد فى 27-03-2000 برقم ايداع    

1606وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / خدمات نقل الموظفين ومدارس 

وشركات

45 - المركز الكوري سيرفيس مينت  محمد سعد الدين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  50843 قيد فى 

22-06-2006 برقم ايداع    4232وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / 

التصدير

46 - محمد زكريا ابراهيم زكريا تاجر فرد سبق قيده برقم  67563 قيد فى 28-09-2009 برقم ايداع    8289

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توزيع مواد غذائيه بالجمله

47 - محمد على فوزى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94859 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

7223وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / بيع ورقيات

48 - عبد المنعم طاهر عبده حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  97150 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    107

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد اغذيه ومشروبات فيماعدا توريد 

العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه

49 - محمود محمد ابوز زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98114 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    

7087وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مطعم وكافيتريا

50 - موريس نظير اسكندر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94573 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    5836

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تصنيع منتجات جلدية

51 - احمد حجازى عباس قبيصى ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91920 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    

449وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس 

العسكريه

52 - عمرو يوسف الشاذلى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  93791 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

1535وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى عموم التصدير وتجارة نباتات 

طبيعيه وعطريه
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53 - شريف حنفى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85869 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    5438

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع مستلزمات بيبى

54 - محمد فاروق عبد الحميد محمد شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  89769 قيد فى 06-02-2018 برقم 

ايداع    1279وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مكتب دعايه واعلن 

فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

55 - احمد محمود عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  68636 قيد فى 29-12-2009 برقم ايداع    10952

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / توريد اجهزة كمبيوتر فيما عدا 

توريد العمالة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

56 - مني محمود علي محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  96239 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

6219وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع وتجاره المستلزمات الطبيه 

وادوات التجميل فيماعدا الدويه

57 - السيد حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  49639 قيد فى 27-03-2006 برقم ايداع    1871

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه

58 - ياسر محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  9497 قيد فى 15-08-1994 برقم ايداع    1607وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تجارة المصوغات بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من مصلحة الموازين والدمغه

59 - محمد فوزى محمود عبدالسلم الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  73409 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع    

1386وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد الدوات والمعدات المكتبية 

) فيما عدا تصوير المستندات وفيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكرية (

60 - حشمت العربى عبدالعال على تاجر فرد سبق قيده برقم  85937 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع    

5800وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مقهى

61 - محمد سمير عبد الفتاح امين جويد تاجر فرد سبق قيده برقم  96749 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

9345وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى تقديم مشروبات ساخنه وبارده

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46970 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2005  برقم ايداع 4,124.000 الى : تصحيح السمه التجارية الى  / الفسطاط للستيراد والتصدير ) 

منشاة فردية (

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   93293 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2019  برقم ايداع 8,547.000 الى : اسماك صابر - صابر محمد عثمان عبد الوارث

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93293 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2019  برقم ايداع 8,547.000 الى : تم حذف السمة التجارية

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63469 وتم ايداعه بتاريخ   

18-11-2008  برقم ايداع 10,204.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / نيو ستيل للستيراد وتجهيز 

وتشكيل المعادن ) منشأة فردية (

5 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   71583 وتم ايداعه بتاريخ   

19-07-2010  برقم ايداع 6,910.000 الى : اضافة السم التجاري / مصنع عبد المنعم للعمال المعدنيه - 

محمد عبد المنعم محمد ابراهيم

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98745 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2022  برقم ايداع 12,167.000 الى : تم اضافة السمة التجارية لتصبح / مكتبة القمة ) منشأة فردية (

7 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20589 وتم ايداعه بتاريخ   

22-04-1998  برقم ايداع 1,715.000 الى : تم حذف السمة التجارية

8 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54443 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2007  برقم ايداع 2,196.000 الى : تم حذف السمة التجاريه

9 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97707 وتم ايداعه بتاريخ   

20-04-2022  برقم ايداع 3,782.000 الى : تعديل السمة التجارية / باريستا كلوب Barista club ) منشأه 

فرديه (

10 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98758 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2022  برقم ايداع 12,234.000 الى : اضافه السمه التجاريه / جوتيك Go Tech ) منشأة 

فرديه (

11 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   54843 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2007  برقم ايداع 2,747.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / رفعت لمعي ابراهيم عطية

12 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54843 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2007  برقم ايداع 2,747.000 الى : اضافة السمة التجارية / المحبة ) منشأة فردية (

13 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67845 وتم ايداعه 

Alex  بتاريخ   22-10-2009  برقم ايداع 8,980.000 الى : تعدل السمة التجارية الى / اليكس تريدنج

Treding ) منشاه فرديه (

14 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97893 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2022  برقم ايداع 5,284.000 الى : تم اضافة السمة التجارية  / ستيشن ثيرتي وان 

Station 31 ) منشأة فردية (

15 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8566 وتم ايداعه بتاريخ   

Business   03-02-1994  برقم ايداع 281.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / بيزنس ستيشن

Station ) منشأه فرديه (

16 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72103 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-09-2010  برقم ايداع 8,392.000 الى : تعديل السمه التجاريه للمركز الرئيسي / المصريه 

النمساويه للمقاولت العامه - ايرسك ) منشأه فرديه (

17 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   64100 وتم ايداعه بتاريخ   

08-01-2009  برقم ايداع 170.000 الى : اضافه السم التجارى الي / الشامى لتجاره الطارات
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18 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78023 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2012  برقم ايداع 8,031.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي / جيفا لتصميم الجرافيك 

والبرمجيات ) منشاه فرديه (

19 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88034 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2017  برقم ايداع 4,825.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / المدينة المنورة للتخليص 

الجمركي والستيراد ) منشأة فردية (

20 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98075 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2022  برقم ايداع 6,765.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / الحبشة لبيع الحدايد 

المصنعة والمعدات والبويات ) منشأة فردية (

21 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74842 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2011  برقم ايداع 6,005.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / مكتب الرضوان ) منشأة 

فردية (

22 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98761 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 12,256.000 الى : اضافه السمه التجاريه / ديفيليه ) منشأة فرديه (

23 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   55089 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-2007  برقم ايداع 1,221.000 الى : يعدل السم التجاري الى / مؤسسه عماد محمد احمد فرحات 

لعموم الستيراد والتصدير

24 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87361 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2017  برقم ايداع 1,416.000 الى : اضافه السمه التجاريه الي / الكترو زد للمقاولت 

والتوريدات الكهربائية ) منشاه فرديه (

25 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94573 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2020  برقم ايداع 5,836.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى/ اللوتس للمنتجات الجلدية

26 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89800 وتم ايداعه 

PROTECTION CENTER بتاريخ   08-02-2018  برقم ايداع 1,397.000 الى : بروتيكشن سنتر

27 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98850 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2022  برقم ايداع 12,911.000 الى : دايمنمنشن مالتي ميديا أند انترتينمنت

28 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98850 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2022  برقم ايداع 12,911.000 الى : أحمد زكى أحمد سليمان

29 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32646 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2001  برقم ايداع 1,983.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى / مركز الندلس 

للتصالت ) منشأة فردية (

30 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89769 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-2018  برقم ايداع 1,279.000 الى : حذف السمه التجاريه

31 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   91612 وتم ايداعه بتاريخ   

27-11-2018  برقم ايداع 11,415.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مؤسسه معتز دسوقي للستيراد 

والتصدير ) معتز عادل عبدالسلم دسوقي (

32 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66667 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2009  برقم ايداع 6,156.000 الى : تعدل السمه التجاريه الى / مؤسسة الحريه للتصدير

33 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75087 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2011  برقم ايداع 6,789.000 الى : تم اضافة السمة التجارية لتصبح / القدس للتصدير 

وإصلح الجزاء الميكانيكية ) منشأة فردية (

34 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85937 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2016  برقم ايداع 5,800.000 الى : اضافة السمه التجاريه الى ليالى زمان ) منشأة فرديه (
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35 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96880 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2021  برقم ايداع 10,141.000 الى : اضافة السمه التجاريه لتصبح / المهندس للستشارات 

الهندسيه والمقاولت العموميه ) منشأه فرديه (

الشخاص

1 - محمد حسن محمد ابراهيم الطويل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   55382 وتم ايداعه بتاريخ  

15-05-2007 برقم ايداع    3818تم التأشير فى تاريخ   15-05-2007   بــ  

2 - صالح شعبان عبدالمقصود سالم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   75087 وتم ايداعه بتاريخ  2011-10-20 

برقم ايداع    6789تم التأشير فى تاريخ   05-04-2017   بــ  تم الغاء الوكيل المفوض من السجل السيد / 

صالح شعبان عبد المقصود سالم

3 - مؤمن  مصطفى محمود محمد ناشى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   95033 وتم ايداعه بتاريخ  

24-11-2020 برقم ايداع    8217تم التأشير فى تاريخ   24-11-2020   بــ  

4 - عمرو  عبدالقادر زكى حسن الشامى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   64100 وتم ايداعه بتاريخ  

08-01-2009 برقم ايداع    170تم التأشير فى تاريخ   14-12-2022   بــ  

5 - أحمد زكى أحمد سليمـان  مدير فرع المقيد برقم قيد   98850 وتم ايداعه بتاريخ  21-12-2022 برقم ايداع    

12911تم التأشير فى تاريخ   21-12-2022   بــ  

6 - عاطف احمد سنبل فرج  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   98879 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-27 

برقم ايداع    13148تم التأشير فى تاريخ   27-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - نت هوم - محمد بسيوني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    37060 قيدت فى 07-08-2002 برقم ايداع   

3855 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17938 بتاريخ 1 / 12 / 

2022 بموجب عقد فسخ مؤرخ في 4 / 11 / 2007 مصدق عليه برقم 7155 ح / 2018 تم فسخ الشركة و 

تصفيتها نهائيا

2 - محمود حنفى محمود زين الدين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    8036 قيدت فى 18-11-1993 برقم 

ايداع   2106 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17943 بتاريخ 4 / 

12 / 2022 بموجب عقد فسخ مؤرخ في 22 / 11 / 2022 ملخص و مسجل برقم 1229 لسنة 2022 شركات 

السكندرية و مشهر عنه تم فسخ الشركة و تصفيتها نهائيا

3 - يعدل السم التجاري الى / كريم عبد الغنى محمود شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98729 قيدت 

فى 19-11-2014 برقم ايداع   7607 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

برقم 17955 بتاريخ 6 / 12 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد محرر في 25 / 5 / 2022 

مصدق على توقيعاته برقم 2172 لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - تعدل الكيان القانونى للشركة الى توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها برقم    17375 قيدت فى 

18-06-1997 برقم ايداع   3522 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

17958 بتاريخ 7 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ مؤرخ ومصدق برقم 1306 م لسنة 2020 توثيق اسكندرية 

النموذجي غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

5 - المصطفى اسماعيل على حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30613 قيدت فى 18-09-2000 برقم 

ايداع   5004 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحو برقم 17959 بتاريخ 7 / 

12 / 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم 3120  لسنة 2016 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

6 - مجدى السيد على سليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    26819 قيدت فى 04-10-1999 برقم ايداع   

5458 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17962 بتاريخ 8 / 12 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 28 / 11 / 2022 ملخص ومسجل برقم 

1250 لسنة 2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

7 - السيد صابر عوض و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    36979 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع   

3693 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17969 بتاريخ 8 / 12 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 1 /2006 ثابت التاريخ برقم 602 لسنة 

2006 غيرمسجل وغير مشهر عنه تم تصفيتها نهائيا

8 - تعدل الشركه الى شركه تضامن   شركة سبق قيدها برقم    45007 قيدت فى 22-12-2004 برقم ايداع   

6994 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو برقم 17966 بتاريخ 8 / 12 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 22 / 11 / 2022 مصدق على توقيعاته 

برقم 2042 لسنه 2022مكتب توثيق سيدى جابر غير مسجل وغير مشهر عنها

9 - نصر الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    53054 قيدت فى 11-12-2006 برقم ايداع   8652 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17961 بتاريخ 8 / 12 / 2022 بموجب 

عقد فسخ محرر في 2 / 1 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 9 أ لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

10 - احمد طارق ابراهيم الدسوقي وندي محمد السعيد محمود الشافعي   شركة سبق قيدها برقم    95060 قيدت 

فى 01-12-2020 برقم ايداع   8373 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

رقم 17967 بتاريخ 8 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ بتاريخ 30 / 9 / 2022 ملخص ومسجل برقم 1026 

لسنه 2022  ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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11 - محمد ابراهيم زكى محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    69314 قيدت فى 2010-02-17 

برقم ايداع   1537 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17976 بتاريخ 

11 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 10 / 9 / 2014 مصدق على توقيعاته  برقم 5588 ح لسنة 

2014 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

12 - اسامه فتحي عبد الرازق الطيبي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    64221 قيدت فى 2009-01-15 

برقم ايداع   435 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17983 بتاريخ 

13 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ عرفي مؤرخ في 31 / 10 / 2022 ملخص ومسجل تحت رقم 1169 لسنة 

2022 شركات شرق السكندرية تم فسخ عقد الشركة وتصفيتها نهائيا

13 - محمد عبدالفتاح حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    76661 قيدت فى 06-05-2012 برقم ايداع   

3451 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17986 بتاريخ 13 / 12 / 

2022 بموجب عقد فسخ محرر في 31 / 8 / 2022 ثابت التاريخ برقم 3036 لسنة 2022 غير مسجل وغير 

مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

14 - سماح محمد محمد البسيونى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    79867 قيدت فى 26-08-2013 برقم 

ايداع   5453 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 17985 بتاريخ 13 

/ 12 / 2022تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ ملخص ومسجل برقم 1264 لسنة 2022 

شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

15 - ممدوح ايوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    91863 قيدت فى 03-01-2019 برقم ايداع   80 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

16 - السيد طه احمد اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    96388 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع   

7243 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17989 بتاريخ 13 / 12 / 

2022 بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 11 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 44094 أ لسنة 2022 غير 

مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - مجدى على عبد النبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    59622 قيدت فى 06-03-2008 برقم ايداع   

2118 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17993 بتاريخ 14 / 12 / 

2022 بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر في 5 / 12 / 2022 ثابت التاريخ برقم 4088 لسنة 2022 مكتب 

توثيق سيدي جابر غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

18 - مينا نبيل وديع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    84586 قيدت فى 26-11-2015 برقم ايداع   8996 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 17999 بتاريخ 15 / 12 / 2022 

بموجب عقد فسخ مؤرخ في 1 / 3 / 2020 ثابت التاريخ برقم 10750 لسنة 2022 شهر عقاري المنتزة أول 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

19 - جويا للمواد الغذائيه ايمن فارس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    30695 قيدت فى 26-09-2000 برقم 

ايداع   5148 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18004 بتاريخ 19 / 

12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 24 / 11 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 1180 ج لسنة 2022 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

20 - مصطفى ابراهيم مصطفى خليل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    15916 قيدت فى 1997-01-25 

برقم ايداع   349 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18009 بتاريخ 

20 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 3 / 4 / 2006 ثابت التاريخ برقم 169 أ لسنة 2006 غير 

مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا وتحويلها الى سجل فردي

21 - تعديل العنوان الى  احمد صلح الدين عبدالمنعم عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    30643 

قيدت فى 20-09-2000 برقم ايداع   5051 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر 

محو رقم 18016 بتاريخ 21 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 23 / 5 / 2021 مصدق على توقيعاته 

برقم 635 ح لسنة 2021 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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22 - تعدل اسم الشركة التجارى وعنوانها إلى  ايزى واى البراهيميه للستيراد والتصدير  ورثه احمد محمد على 

عوض ا   شركة سبق قيدها برقم    63179 قيدت فى 02-11-2008 برقم ايداع   9575 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18017 بتاريخ 21 / 12 / 2022 تم فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر 13 / 12 / 2022 ملخص ومسجل برقم 1315 لسنة 2022 

شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

23 - شركة اورينتيشن  احمد وفيصل عبدا يوسف وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    81964 قيدت فى 

02-09-2014 برقم ايداع   5850 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 

18013 بتاريخ 21 / 12 / 2022تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 1 / 2 / 2022 

وملخص ومسجل برقم 523 لسنة 2022 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

24 - صلح الدين عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4735 قيدت فى 29-01-1992 برقم ايداع   

163 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18021 بتاريخ 22 / 12 / 

2022 بموجب عقد فسخ محرر في 15 / 4 / 2021 ثابت التاريخ برقم 1077 ح لسنة 2021 قسم الرمل غير 

مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

25 - شركة يثرب لتجميل المحجبات حنان رياض وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    56797 قيدت فى 

19-08-2007 برقم ايداع   6816 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

18019 بتاريخ 22 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة محرر في 24 / 5 / 2016 مصدق 

على توقيعاته برقم 1185 ز لسنة 2017 توثيق مكتب السكندرية النموذجي غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا

26 - ادهم محمد عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    72435 قيدت فى 26-10-2010 برقم ايداع   

9506 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 18023بتاريخ 22 / 12 / 

2022 بموجب عقد شركه تضامن محرر في 1 / 12 / 2022 مصدق علي توقيعاته تحت رقم 48066 أ  لسنه 

2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

27 - اسماعيل محمد ابراهيم رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    86805 قيدت فى 13-11-2016 برقم 

ايداع   10135 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 18022 بتاريخ 22 

/ 12 / 2022 بموجب عقد فسخ المؤرخ في 13 / 8 / 2017 المصدق عليه برقم 2956 م لسنه 2017 توثيق 

سيدي جابر غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

28 - عماد الدين احمد محمد سيد احمد وشركاه لتجارة وشطف النظارات   شركة سبق قيدها برقم    24978 

قيدت فى 11-05-1999 برقم ايداع   2441 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر 

محو رقم 18027 بتاريخ 25 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 1 / 2022 مصدق على توقيعاته 

برقم 2017 ج لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

29 - اضافه السمة التجارية  معرض السلم لتجارة الجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم    43604 قيدت 

فى 14-07-2004 برقم ايداع   4004 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

رقم 18031 بتاريخ 26 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر في 20 / 12 / 2022 مصدق 

على توقيعاته برقم 49943 أ لسنة 2022 مكتب توثيق المنتزة غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا

30 - مرفت مكرم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    70074 قيدت فى 12-04-2010 برقم ايداع   83387 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18032 بتاريخ 26 / 12 / 2022 

بموجب عقد فسخ محرر في 13 / 12 / 2015 ملخص ومسجل برقم 98 لسنة 2016 ومشهر عنه تم فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا

31 - تعدل اسم الشركه الى احمد على احمد محمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    93110 قيدت فى 

16-09-2019 برقم ايداع   7404 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

18030 بتاريخ 26 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ شركة تضامن محرر في 29 / 11 / 2022 ملخص 

ومسجل برقم 1237 لسنة 2022 شركات السكندرية ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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32 - محمد محمد يس محمد وشريكه  يس للنترنت والكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم    81237 قيدت فى 

27-04-2014 برقم ايداع   2900 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

18039 بتاريخ 27 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 12 / 11 / 2022 مصدق على توقيعاته برقم 

43693 أ لسنة 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

33 - شركة اولد ناثان فرنسيس  وجدي ناثان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16593 قيدت فى 

05-04-1997 برقم ايداع   1411 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 

18047 بتاريخ 28 / 12 / 2022 بموجب عقد فسخ محرر في 1 / 1 / 2022 ملخص ومسجل برقم 1343 

لسنة 2022 شركات اسكندرية ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

34 - شركه سعد عبدالمجيد ابوهديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    25505 قيدت فى 19-06-1999 برقم 

ايداع   3316 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 18050 بتاريخ 28 / 

12 / 2022 بموجب عقد فسخ مؤرخ في 1 / 11 / 2022 مصدق عليه برقم 2251 م لسنة 2022 توثيق الرمل 

غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

35 - شركة مختار وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    57027 قيدت فى 03-09-2007 برقم ايداع   7251 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد محرر فى 20 / 10 / 2022 مصدق على 

توقيعاته برقم 42615 أ لسنه 2022 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

36 - السيد محمد الشافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    72945 قيدت فى 28-12-2010 برقم ايداع   

11114 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ 

مؤرخ فى 2021/3/15 ملخصة مسجل برقم 1363

37 - علء الدين محمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    82864 قيدت فى 28-01-2015 برقم ايداع   

667 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم 18060 بتاريخ 29 /12 / 

2022 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ محرر في 24 / 6 / 2020 مصدق على توقيعاته برقم 

24230 غير مسجل وغير مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - تعدل السم التجارى الى شركة شافعى للستيراد والتصدير وتجارة السيارات  خالد طه محمد شافعى وشركاه 

شركة سبق قيدها برقم     31597 قيدت فى 30-12-2000 برقم ايداع    6769وفى تاريخ  2022-12-01   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - يعدل السم التجاري للشركة ليصبح / جورج سعد عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     56741 قيدت فى 

14-08-2007 برقم ايداع    6690وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

3 - يعدل السم التجاري الى / كريم عبد الغنى محمود شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98729 قيدت 

فى 19-11-2014 برقم ايداع    7607وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

12,000.000

smart technology for  4 - حسن سعيد احمد حسن رجب وشريكته  سمارت تكنولوجى للنظمه المتكامله

integrated systems شركة سبق قيدها برقم     81264 قيدت فى 30-04-2014 برقم ايداع    3007وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - ورثة / عبدالمنعم حسن متولى - عنهم احمد عبدالمنعم حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98465 قيدت 

فى 16-10-2022 برقم ايداع    9968وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

6 - يعدل السم التجاري الى / كريم عبد الغنى محمود شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98729 قيدت 

فى 19-11-2014 برقم ايداع    7607وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

9,000.000

7 - يعدل السم التجارى الى/ عبدالمنعم محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     97302 قيدت فى 

03-02-2022 برقم ايداع    1118وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

8 - سعد احمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     71201 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    5963

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

9 - تعدل السم التجارى ليصبح  الصقر الفاطمى للستثمار العقارى والمقاولت  محمد محمود عبدالمعطى 

وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75859 قيدت فى 30-01-2012 برقم ايداع    836وفى تاريخ  

12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

10 - السويفي للملبس الجاهزة  حمدى السيد احمد السويفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     44252 قيدت فى 

21-09-2004 برقم ايداع    5374وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

11 - ورثة مرسي ابراهيم محمد سالم عنهم  فريده عبد الغني الحرداني سالم شركة سبق قيدها برقم     95723 

قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    2955وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

12 - يعدل السم التجارى الى / اسامه محمد محمود عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86465 قيدت فى 

26-09-2016 برقم ايداع    8545وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000
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13 - تعدل السم التجارى للشركة الى  عادل محمود المغازى عيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     67526 

قيدت فى 23-09-2009 برقم ايداع    8183وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000,000.000

14 - يعدل اسم الشركة الى / ورثة عبدالحميد مصطفى حسنين عنهم ايمان محمود حسين قنصوة وشركاها شركة 

سبق قيدها برقم     59590 قيدت فى 05-03-2008 برقم ايداع    2066وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

15 - اولد مخيمر شركة سبق قيدها برقم     50715 قيدت فى 14-06-2006 برقم ايداع    3971وفى تاريخ  

22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,500.000

16 - تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح  عمرو على احمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     79373 

قيدت فى 20-05-2013 برقم ايداع    3619وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

17 - تعدل السم التجارى الى  وفاء احمد جمعه عبدالقادر وعادل متولى محمد قمر الدوله وشريكتهما شركة سبق 

قيدها برقم     76634 قيدت فى 02-05-2012 برقم ايداع    3362وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  100,000.000

18 - شركه اليمان للتوكيلت التجاريه  طارق صبحي عبدالقادر محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

78299 قيدت فى 20-12-2012 برقم ايداع    9041وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,000,000.000

19 - شركة النهار للستثمار العقارى  محمد عبدالجواد السيد الشاذلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83493 

قيدت فى 04-05-2015 برقم ايداع    3534وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000.000

20 - شركة ميجا للتجارة  عصام الدين جابر مكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35640 قيدت فى 

09-03-2002 برقم ايداع    1086وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000
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العناوين

1 - تعدل السم التجارى الى شركة شافعى للستيراد والتصدير وتجارة السيارات  خالد طه محمد شافعى وشركاه 

شركة سبق قيدها برقم     31597 قيدت فى 30-12-2000 برقم ايداع    6769وفى تاريخ  2022-12-01   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز الشركة ليصبح / 12 شارع ابن الصائغ من السلطان 

حسين _ برج الخير _ الدور الرابع

2 - يعدل السم التجاري للشركة ليصبح / جورج سعد عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     56741 قيدت فى 

14-08-2007 برقم ايداع    6690وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل العنوان الى / 5 شارع البرت الول عمارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة _ الدور السادس _ شقه 4 _ 

سموحة

3 - يعدل السم التجاري الى / كريم عبد الغنى محمود شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98729 قيدت 

فى 19-11-2014 برقم ايداع    7607وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم حذف الفرع المودع برقم 11249 في 11 / 12 / 2017

smart technology for  4 - حسن سعيد احمد حسن رجب وشريكته  سمارت تكنولوجى للنظمه المتكامله

integrated systems شركة سبق قيدها برقم     81264 قيدت فى 30-04-2014 برقم ايداع    3007

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل العنوان الى / 9 شارع على هيبه

5 - محمد رسلن محمد شرف وشريكه لتجاره الدويه شركة سبق قيدها برقم     90123 قيدت فى 

21-03-2018 برقم ايداع    3072وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم الغاء الفرع

6 - محمد رسلن محمد شرف وشريكه لتجاره الدويه شركة سبق قيدها برقم     90123 قيدت فى 

21-03-2018 برقم ايداع    3072وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم الغاء الفرع

7 - اسواق فتح ا للجمله  دمنهور  على مسعد احمد فتح ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83013 قيدت فى 

24-02-2015 برقم ايداع    1490وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

افتتاح الفرع الكائن في / ابراج ساج بلزا _ شارع عبدالسلم الشاذلى _ امام النادى الجتماعى _ الوحدة رقم 

GF013 بالطابق الرضى بلوك ب ////// وتعيين السيد / احمد السيد محمد السيد مديرا لهذا الفرع

8 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

في / 375 طريق الحرية _ الدور الول _ شقة ) 4 (

9 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 

121 تقسيم الرقابة الدارية امام قصر القبة _ الدور الول علوي _ شقة ) 304 (

10 - محمد سعيد عبدالرحيم الشاهينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88695 قيدت فى 08-08-2017 برقم 

ايداع    7540وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن في / 

120 تقسيم الرقابة الدارية امام قصر القبة  _ الدور الول علوي _ شقة رقم ) 1 (

11 - هشام محمد احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     95970 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

4427وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن في / 37 

شارع ادمون فرمون _ سموحة
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12 - ممدوح ايوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     91863 قيدت فى 03-01-2019 برقم ايداع    80وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في / 185 شارع 

بورسعيد سبورتنج

13 - شركه هشام كرومر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91436 قيدت فى 25-10-2018 برقم ايداع    

10330وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مركز الشركة ليصبح / 

المحل الول يمين مدخل العمارة رقم ) 6 ( بشارع النقيب سعيد

14 - تعدل السم التجارى الى  محمد محمود محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93625 قيدت فى 

13-01-2020 برقم ايداع    274وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الي / 32 شارع محمد صفوت _ كفر عبده _ برج المحمدى

15 - عبدالسلم عبدالمحسن السيد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     97168 قيدت فى 05-01-2022 برقم 

ايداع    215وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / الكيلو 26 طريق اسكندرية _ القاهرة الصحراوي _ خلف شركة مرسيدس بنز

16 - محمد عبدالحليم وشريكته  حليم للتوريدات والخدمات العامه والتخليص الجمركى شركة سبق قيدها برقم     

15293 قيدت فى 04-12-1996 برقم ايداع    4425وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن في / 20 شارع النصر

17 - محمد عبدالحليم وشريكته  حليم للتوريدات والخدمات العامه والتخليص الجمركى شركة سبق قيدها برقم     

15293 قيدت فى 04-12-1996 برقم ايداع    4425وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل عنوان المركز الرئيسي الى / عقار رقم 51 / 54 تنظيم شارع قبو الملح عمارة 

الطماوي _ الدور الخامس فوق الميزانين

18 - تعدل السم التجارى الى  وفاء احمد جمعه عبدالقادر وعادل متولى محمد قمر الدوله وشريكتهما شركة سبق 

قيدها برقم     76634 قيدت فى 02-05-2012 برقم ايداع    3362وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الى/ 9 شارع ابراهيم الشريف عمارات كيروسيز مصطفى كامل مكتب ) 

1 و  2  و 13 ( بالدور السادس نموذج ) o ( المبنى الدارى
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النشاط

smart technology for  1 - حسن سعيد احمد حسن رجب وشريكته  سمارت تكنولوجى للنظمه المتكامله

integrated systems شركة سبق قيدها برقم     81264 قيدت فى 30-04-2014 برقم ايداع    3007 

وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / عموم الستيراد والتصدير ) ماعدا الفقرة 

36 من المجموعه السادسه والفقره 19 (

2 - يعدل السم التجاري الى / احمد محمد عبد الخالق وشركاه لعمال المساحه والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     

85725 قيدت فى 16-05-2016 برقم ايداع    4827 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

حذف نشاط / جميع الخدمات البتروليه وحذف نشاط / التدريب على الجهزة والبرامج المساحيه

3 - مصطفى محمد عبدالهادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75937 قيدت فى 08-02-2012 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشطة التية : 1( تملك وحدات بحرية 

ونهرية , 2( تملك معدات غطس والقيام بأعمال الغطس بأنواعها , 3( أعمال الجسات البحرية , 4( أعمال 

المساحة البحرية , 5( أعمال الخدمات البترولية بأنواعها , 6( أعمال التكريك البحرية والنهرية , 7( أعمال 

التوريدات بأنواعها , 8( توريد وتركيب وصيانة معدات الطاقة الشمسية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكرية (

4 - اسواق فتح ا للجمله  دمنهور  على مسعد احمد فتح ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83013 قيدت فى 

24-02-2015 برقم ايداع    1490 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / 

سوبر ماركت للتجارة بسعر الجمله لكافة السلع الغذائية واللحوم والسماك والمثلجات والعطارة والخردوات 

والدوات المنزلية والمدرسية ومستحضرات التجميل والمنظفات والورقيات والخضروات والفاكهة والمجمدات 

ولعب الطفال والملبس والحذية ومخبز افرنكى وبيع وتحضير مايصنع من العجائن وشى اللحوم والسماك 

وتعبئة وتغليف مشتريات العملء ونشاط تاجير للغير

5 - تعدل السم التجارى ليصبح  الصقر الفاطمى للستثمار العقارى والمقاولت  محمد محمود عبدالمعطى 

وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75859 قيدت فى 30-01-2012 برقم ايداع    836 وفى تاريخ  

12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / التشيد والبناء المقاولت والتصدير

6 - السويفي للملبس الجاهزة  حمدى السيد احمد السويفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     44252 قيدت فى 

21-09-2004 برقم ايداع    5374 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى / 

بيع الملبس الجاهزه والتوكيلت التجارية ) فيما عدا الملبس العسكرية (

7 - شركه هشام كرومر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91436 قيدت فى 25-10-2018 برقم ايداع    

10330 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركة ليصبح / التصنيع لدى 

الغير للمستحضرات والمستلزمات الطبية والدوية البشرية والبيطرية والعشبية والمكملت الغذائية ومستحضرات 

التجميل والتصنيع لدى الغير للمطهرات والغذية الخاصة والمكملت الغذائية والعشاب الطبية والعصائر 

والشيكولتة السائلة وقطع الشيكولتة والمبيدات الحشرية وكل ما سبق تصنيع لدى الغير

8 - يعدل السم التجارى الى / اسامه محمد محمود عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86465 قيدت فى 

26-09-2016 برقم ايداع    8545 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة 

ليصبح / مقاولت عمومية مع جهات ملزمة بنظام الخصم والتحصيل

9 - تعديل السم التجاري الى / حسن ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91292 قيدت فى 

01-10-2018 برقم ايداع    9456 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / 

كافيتريا
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10 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح / أمينة كمال الدين وشركاة لبيع فساتين الزفاف والمناسبات شركة سبق قيدها 

برقم     38355 قيدت فى 29-12-2002 برقم ايداع    6337 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تم تعديل نشاط الشركة ليصبح / بيع فساتين الزفاف والمناسبات

الكيان القانونى

1 - سعد احمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     71201 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    5963 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعدل السم التجارى ليصبح  الصقر الفاطمى للستثمار العقارى والمقاولت  محمد محمود عبدالمعطى 

وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75859 قيدت فى 30-01-2012 برقم ايداع    836 وفى تاريخ  

12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - تم تعديل اسم الشركه الي  محمد حمدي عبد اللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     95002 قيدت فى 

17-11-2020 برقم ايداع    7999 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - يعدل السم التجارى الى / اسامه محمد محمود عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86465 قيدت فى 

26-09-2016 برقم ايداع    8545 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - تعديل السم التجاري الى / حسن ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91292 قيدت فى 

01-10-2018 برقم ايداع    9456 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - اولد مخيمر شركة سبق قيدها برقم     50715 قيدت فى 14-06-2006 برقم ايداع    3971 وفى تاريخ  

22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - شركة النهار للستثمار العقارى  محمد عبدالجواد السيد الشاذلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83493 

قيدت فى 04-05-2015 برقم ايداع    3534 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56741   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2007 برقم ايداع    6690 الى   يعدل السم التجاري للشركة ليصبح / جورج سعد عطا 

وشركاه

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98729   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2014 برقم ايداع    7607 الى   يعدل السم التجاري الى / كريم عبد الغنى محمود شحاته 

وشركاه

3 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 443   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-1989 برقم ايداع    469 الى   يعدل السم التجاري / مجدى ابراهيم عيسى وشركاه

4 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85725   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2016 برقم ايداع    4827 الى   يعدل السم التجاري الى / احمد محمد عبد الخالق 

وشركاه لعمال المساحه والمقاولت

5 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49918   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2006 برقم ايداع    2465 الى   تعديل السم التجاري الى / شركة خدمات السلمة والبيئة 

) S . E . S ( فاطمة أحمد وشركاها ) إس - إي - إس (

6 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86465   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-09-2016 برقم ايداع    8545 الى   يعدل السم التجارى الى / اسامه محمد محمود عيسى 

وشركاه

7 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91292   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-10-2018 برقم ايداع    9456 الى   تعديل السم التجاري الى / حسن ابراهيم محمد وشركاه

8 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38355   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2002 برقم ايداع    6337 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح / أمينة كمال الدين وشركاة 

لبيع فساتين الزفاف والمناسبات

9 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59590   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-2008 برقم ايداع    2066 الى   يعدل اسم الشركة الى / ورثة عبدالحميد مصطفى حسنين 

عنهم ايمان محمود حسين قنصوة وشركاها
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الشخاص

1 - كرم  كردى عبدالفتاح مهدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5841   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1992 برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1992  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامة العاديه فى 3 / 12 / 2022 والمعتمد من الهيئة العامه للستثمار والمناطق الحرة  تم التاشير بالتى : تم 

الموافقه على تجديد مدة مجلس الدارة مع بقاء الصلحيات السابقة كما هي بالسجل التجارى واعادة تشكيل مجلس 

الدارة ليصبح على النحو التالى / 1- كرم كردى عبدالفتاح  محمد مهدى - رئيس مجلس الدارة 2- احمد كرم 

كردى عبدالفتاح محمد مهدى - نائب رئيس مجلس الدارة 3- اشرف كرم كردى عبدالفتاح محمد - عضو مجلس 

الدارة والعضو المنتدب 4- ايه كرم كردى عبدالفتاح محمد مهدوى - عضو مجلس ادارة 5- فضيله محسن على 

محمد النويهى - عضو مجلس الدارة

2 - مروان محمود احمد السماك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7494   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1993 برقم ايداع   1365 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1993  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع مجلس الدارة والمؤرخ فى 30 / 11 / 2022 المعتمد من الهيئة العامة للستثمار فى 13 / 12 / 2022 

باضافة الصلحيات التيه لرئيس مجلس الدارة / 1- الحق في تاسيس الشركات وتعديلها والندماج فى شركات 

اخرى والدخول كمساهمين فى شركات اخرى . 2- الحق فى القرار والتصالح والتنازل وابرام الزمة  فى القضايا 

التى يصدر بها احكام

3 - زينات على عيسوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19226   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-09 

برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامة العادية في 

26 / 10 / 2022 المعتمد من الهيئة العامه للستثمار والمناطق الحره في 17 / 11 / 2022 تم اجراء التعديل 

التى : تشكيل مجلس ادارة الشركة كالتالى : 1- محمود محرم عبدا سليمان ) عضو مجلس الدارة ( 2 - زينات 

محمد على عيسوى ) عضو مجلس الدارة (3 - مروان محمود محرم عبدا سليمان ) عضو مجلس الدارة (

4 - محمود محرم عبدا سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19226   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  

5 - محمود محرم عبدا سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19226   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة بتاريخ 19 / 11 / 2022 المعتمد من الهيئة العامه للستثمار والمناطق الحره بتاريخ 7 / 12 / 

2022 بالموافقه على : تمت الموافقه بالجتماع على تعيين السيد المهندس / محمود محرم عبدا سليمان رئيس 

مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب للشركة على ان تظل السلطات والصلحيات الواردة بالسجل التجاري 

الممنوحة لرئيس مجلس الدارة كما هى دون تعديل

6 - مروان محمود محرم عبدا سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19226   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  

7 - احمد حمدى السيد احمد السويفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    44252   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2004 برقم ايداع   5374 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2004  بــ :  // تم تعديل صفة الشريك 

الموصى / احمد حمدى السيد احمد السويفى الى شريك متضامن //////// تم رفع اسم المدير المسئول / يسرى فرج 

فراج ///// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح / للشريكين المتضامنين والمديرين المسئولين / حمدى السيد احمد 

السويفى واحمد حمدى السيد احمد السويفى حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة امام الفراد وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولهما القتراض من البنوك على ان يكون التوقيع بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة 

بتحقيق اغراض الشركة ومباشرة نشاطها
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8 - محمود محمد محمود نافع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46315   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2005 برقم ايداع   2675 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2005  بــ :  بموجب القرار رقم 

883 لسنة 2022 الصادر فى 11 / 6 / 2022 المعتمد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ) 

شركة الصرف الصحى بالسكندريه ( تم موافقة مجلس الدارة على التوقيعات المعتمدة لدى البنوك المتعامله مع 

شركة الصرف الصحى بالسكندريه وذلك كما يلى :- توقيع اول : السيد اللواء أ , ح مهندس / محمود محمد نافع 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , السيد المهندس / عادل فرج حنا صليب قائم باعمال رئيس قطاع التشغيل 

الصيانه , توقيع ثانى : السيد المحاسب / محمود عبدالله عبدا . مدير عام الشءون الماليه ) اساسى ( , السيد 

المحاسب / محمد عبدالحى على - مدير ادارة الحسابات العامة ) احتياطى (

9 - ناصر مخيمر عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    2006-06-14 

برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  /// تم تخارج  الشريكه / زكيه عبدا غرباوى 

من الشركة لوفاتها //////// تم تخارج الشريكه / فاتن مخيمر عبدالعال مخيمر من الشركة لوفاتها ////// تم تخارج 

الشريك / عادل مخيمر عبدالعال مخيمر من الشركة لوفاته /////// تم انضمام شريكه موصيه مذكوره بالعقد ////// 

تم انضمام 4 شركاء متضامنين السيد / عبدا عادل مخيمر عبدالعال والسيد / عماد عبدالرازق فرج ابراهيم 

والسيده / عزة عبدالرازق فرج ابراهيم والسيده / هدير عبدالرازق فرج ابراهيم ///////// ويعدل حق الدارة 

والتوقيع / ليصبح للشريك الثاني السيد / ناصر مخيمر عبدالعال مخيمر منفردا

10 - هدير عبدالرازق فرج ابراهيم عبدالرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2006 برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  

11 - عزة عبدالرازق فرج عبدالرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2006 برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  

12 - عماد عبدالرازق فرج ابراهيم عبدالرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2006 برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  

13 - عبدا عادل مخيمر عبدالعال مخيمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2006 برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  

14 - دنيا عادل مخيمر عبدالعال مخيمر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    50715   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2006 برقم ايداع   3971 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2006  بــ :  

15 - حسام سويد سويد الغايش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-30 

برقم ايداع   1410327 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2008  بــ :  

16 - ايهاب يوسف محمد يوسف الموافى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58821   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2008 برقم ايداع   506 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2009  بــ :  سقط سهوا ان حق الدارة والتوقيع 

موكول للطرف الول السيد / ايهاب يوسف محمد يوسف على ان يكون التوقيع بعنوان الشركة فى المسائل المتعلقة 

بتحقيق اغراض الشركة ومباشرة نشاطها وكذلك له الحق منفردا فى التصرف فى اصول الشركة بالبيع او الشراء 

والقرض والرهن واجراء التعديلت الجوهريه وكذا امام جميع الجهات الرسميه والبنوك دون اعتراض من الطرف 

الثانى ويكون للطرف الثاني فقط حق التوقيع وتمثيل الشركه امام مصلحة الجمارك ) ادارة شئون المستخلصين 

فقط ( لنهاء اعمال الشركة دون التصرف في اي اصول او عقود تمس اصول الشركة فيما يخص العمال 

الخاصة بالشركة فقط

17 - احمد يوسف محمد يوسف الموافى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58821   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2008 برقم ايداع   506 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2009  بــ :  

18 - عمرو سعد احمد السيد مخلوف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71201   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2010 برقم ايداع   5963 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2010  بــ :  //// تم تخارج الشريك الموصي 

المذكور بالعقد //// تم انضمام الشريك السيد / عمرو سعد احمد السيد كشريك متضامن الى الشركة //// حق 

الدارة والتوقيع : اتفق الشريكين السيد / سعد احمد السيد عطا ا والسيد / عمرو سعد احمد السيد على أن يكون 

حق الدارة والتوقيع عن الشركة للطرفين مجتمعين أو منفردين وايضا اليداع والسحب والقتراض ورهن كافة 

مقومات الشركة المادية والمعنوية للشريكين مجتمعين او منفردين

19 - اسماء كامل عبد اللطيف خاطر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    78299   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2012 برقم ايداع   9041 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2012  بــ :  
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20 - طارق صبحى عبدالقادر محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78299   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2012 برقم ايداع   9041 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2012  بــ :  //// تم انضمام شريك موصي 

مذكور بعقد التعديل

21 - اسامه احمد محمد شعبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76026   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2012 برقم ايداع   1381 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2013  بــ :  //// يعدل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين حق كفالة الغير من الفراد والشركات الطبيعية 

والعتبارية

22 - اياد حسن سعيد احمد حسن رجب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    81264   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   3007 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  

23 - حسن سعيد احمد حسن رجب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81264   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   3007 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  تم تخارج شريكة موصيه 

مذكورة بالعقد ////// تم انضمام شريك موصى مذكور بالعقد

24 - عمرو على احمد فتح ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83013   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2015 برقم ايداع   1490 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2015  بــ :  تم رفع اسم شريكين موصيين 

مذكورين بالعقد للوفاه ///////// تخارج شريكه موصيه مذكوره بالعقد //////// تم انضمام عدد 2 شركاء موصيين 

مذكورين بالعقد //////// يعدل حق الدارة والتوقيع / باضافة حق الرهن والقتراض من البنوك للشركاء 

المتضامنين مجتمعين او منفردين

25 - مهاب أحمد محمد أحمد فتح

 ل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    83013   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2015 برقم ايداع   1490 تم 

التأشير فى تاريخ 24-02-2015  بــ :  

26 - محمد احمد محمد احمد فتح ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    83013   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2015 برقم ايداع   1490 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2015  بــ :  

27 - احمد محمد احمد محمد رجب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83493   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2015 برقم ايداع   3534 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2015  بــ :  

28 - محمد عبدالجواد السيد الشاذلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83493   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2015 برقم ايداع   3534 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2015  بــ :  //// تم تعديل صفة الشريك 

الموصى / احمد محمد احمد محمد رجب الى شريك متضامن

29 - اسماء محمد محمود عبدالمعطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75859   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2012 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2015  بــ :  

30 - اسلم محمد محمود عبدالمعطى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    75859   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2012 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2015  بــ :  تم رفع اسم الشريك / محمد 

محمود عبدالمعطى لوفاته ////////// تم تحويل صفة الشريك الموصى السيد / اسلم محمد محمود عبدالمعطى الى 

شريك متضامن ////////// يعدل حق الدارة والتوقيع لتصبح / لكل من اسلم محمد محمود عبدالمعطى وفاطمه 

محمد كامل حسن ولهم حق التوقيع والدارة والتصرف فى اصول الشركة مجتمعين او منفردين ول يعتد باي 

توقيع على خلف ذلك بالنسبه لعمال التصرف التى تمس اصول الشركة لجميع الطراف

37 - سامح محمد حسين محمد مكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95002   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2020 برقم ايداع   7999 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  تم تحويل صفة الشريك الموصى 

/ سامح محمد حسين محمد مكى الى شريك متضامن ////// تعدل حق الدارة والتوقيع الى / للشريكين مجتمعين 

ول يحق للشريكين القتراض نهائيا

38 - احمد محمد احمد عبد المولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   3790 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع الى / 

انه مدير وشريك وله حق الدارة والتوقيع منفردا بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركة 

وضمن اغراضها و بعنوانها و اية تصرفات قانونية اخري من رهن او بيع اصول سيارات وعقارات في الشركة 

او الحصول علي قرض للشركة
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39 - احمد عبد المنعم حسن متولى ناصر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    98465   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   9968 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2022  بــ :  //// تم تخارج الشريكة الموصية 

المذكورة بالعقد

40 - بول جورج سعد عطا مسعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2007 برقم ايداع   6690 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

51 - ممدوح محمد ايمن عبدالفتاح عبدالعال احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    86465   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-2016 برقم ايداع   8545 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

52 - ابتسام السيد على قاسم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86465   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-26 

برقم ايداع   8545 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

31 - زكريا عطاا عبدالمسيح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    85920   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2016 برقم ايداع   5710 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2016  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / يكون حق الدارة والتوقيع للشريك الول المتضامن السيد / زكريا عطال عبدالمسيح والذى له الحق فى 

التعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وله حق القتراض والرهن من 

جميع المصارف والبنوك والهيئات الماليه باسم ولصالح الشركة وتحقيقا ل غراضها وله حق تمثيلها والتوقيع نيابة 

عنها امام الفراد والشركات والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة امام السجل التجارى 

والشهر العقارى ومصلحة الضرائب بكافة انواعها وفروعها والمحاكم وجهات التقاضى بكافة انواعها ودرجاتها 

وتوكيل المحامين فى كافة ما يتطلبه حق التقاضى وتمثيل الشركة وايضا توكيل المحاسبين فيما يتعلق 

باختصاصاتهم . وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقولت وغيرها باسم 

الشركة ولغراض الشركة . وانه فى حالة احتياج الشركة للتمويل يحق للشريك المتضامن ) الطرف الول ( 

بمفردة القتراض باسم الشركة من البنوك بضمان ماتملكة الشركة من عقارات او بضائع او منقولت مع حقه فى 

التوقيع على عقود القتراض والعتمادات بعنوان الشركة وبضمان الرهن التجارى للمقاومات المادية والمعنوية 

للشركة وكذلك بالضمان الشخصى للشركة ولحسابها بمفرده وله الحق فى ان ينيب الغير عنه فى كل او بعض 

اختصاصاته تبعا لختياره

32 - وائل علي حامد العمروسي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    79249   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  //// تم تصحيح اسم الشريك الى 

/ وائل علي حامد العمروسي

33 - طارق احمد السيد احمد النجار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    91309   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   9591 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  // يعدلحق الدارة والتوقيع 

ليصبح / للشريك المتضامن / طارق احمد السيد احمد النجار ) الشريك المتضامن ( الحق منفردا فى تمثيل الشركة 

فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 

ضمن غرض الشركة كما له الحق فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسميه والشهر العقارى والسجل التجارى 

واى جهات اخرى والتوقيع امام البنوك بكافة تعاملتها من فتح الحسابات والسحب واليداع واجراء التعاقدات 

والتسهيلت البنكية والقتراض والرهن والسحب بضمان البضائع وشراء الصول الثابته والمنقوله وبيع الصول 

بكافة انواعها وكافة المعاملت اللزمه لتحقيق غرض الشركة وله الحق فى كفالة الغير باسم الشركة وله الحق فى 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماسبق

34 - كريم اسامه محمود على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-1996 برقم ايداع   3860 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2019  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع الى / 

يكون للطرف الول الشريك المتضامن / محمد اسامه محمود والطرف الثاني الشريك المتضامن / كريم اسامه 

محمود مجتمعين او منفردين حق القتراض من البنوك ورهن ممتلكات الشركة وبيع اي من اصولها لصالح 

الشركة
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35 - محمد كمال ابراهيم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    79373   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   3619 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  // تم تحويل صفة الشريك 

الوصى السيد / محمد كمال ابراهيم احمد الى شريك متضامن ///// تم تخارج شريك موصى مذكور بالعقد ///// تم 

تخارج السيد / سعيد عبدالمنعم محمد سيف من الشركة ////// يعدل حق الدارة والتوقيع ليصبح / للشريكين 

المتضامنين السيد / عمرو على احمد عيسى والسيد / محمد كمال ابراهيم احمد ) مجتمعين او منفردين ( الحق فى 

تمثيل الشركة امام القضاء , وفى ادارتها والتوقيع عنها لدى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه لتسير كافة العمال 

والجراءات الخاصة بالشركة والتى تتم تحت اسمها وفى نطاق غرضها وللسيد / عمرو على احمد عيسى منفردا 

سلطه التعاقد باسم الشركه والتوقيع على العقود والتفاقيات التى تبرم تحت اسمها ضمن اغراضها وله فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وله فتح الحسابات والعتمادات وطلب القروض امام البنوك 

باسم الشركة ولمصلحتها وفى تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات والمصالح والشركات سواء المحلية 

والجنبية وابرام كافة العقود داخل البلد وخارجها وتوكيل وتعيين الغير فى الدارة

36 - خالد مرسي ابراهيم محمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95723   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   2955 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  /// يعدل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / للشريكين فريدة عبدالغنى الحردانى سالم وخالد مرسى ابراهيم محمد سالم سواء مجتمعين او منفردين 

ولهم كافة السلطات اللزمة لتحقيق غرض الشركة والتوقيع على كافة العقود باسم الشركة وفتح حسابات بالبنوك 

والتوقيع على الشيكات وصرفها وصرف كافة المبالغ المالية المستحقة للشركة لدى الغير ولهم الحق فى القتراض 

من البنوك باسم الشركة ولهم الحق في توكيل الغير وتوكيل السادة المحاميين والمحاسبيين فى كل ماذكر

41 - بيتر جورج سعد عطا مسعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2007 برقم ايداع   6690 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم انضمام شريكين متضامنين 

السيد / بول جورج سعد عطا مسعد و السيد / بيتر جورج سعد عطا مسعد الى الشركة ////// يعدل حق الدارة و 

التوقيع / ليكون لكل من السادة / جورج سعد عطا مسعد او بول جورج سعد عطا مسعد او بيتر جورج عطا مسعد 

) منفردين او مجتمعين ( الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير و لهم الحق في التعامل أمام كافة الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و الهيئات و الوزارات و الحياء و التوقيع على جميع المستندات أمام كافة الجهات 

الرسمية و الشهر العقاري و السجل التجاري و البنوك بكافة معاملتها من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات 

و التوقيع على الشيكات و اجراء التعاقدات و فتح العتمادات و اجراء التسهيلت البنكية و السحب بضمان 

البضائع من البنوك و كافة المعاملت الخرى اللزمه لتحقيق غرض الشركة و ابرام عقود القرض و الرهن و 

شراء و بيع الصول الثابتة و المنقولة بكافة انواعها و كذلك التوقيع على عقود الشراء و البيع البتدائية و النهائية 

أمام الشهر العقاري لكل ماهو ثابت و منقول ) كل ما يخص الشركة من أصول ( و لهم الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

42 - كريم محمود عبدالغنى محمود شحاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    98729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  تم انضمام شريك موصى مذكور 

بالعقد /////// تم تحويل صفة الشركاء  السيد / احمد اشرف يوسف شهاب والسيد / انور فهمى انور ابراهيم شكرى 

والسيد / كريم طارق احمد مختار بخيت والسيد / احمد يحيى عبداللطيف محمد والسيد / مصطفى يحيى 

عبداللطيف محمد الى شركاء موصيين ////// يعدل حق الدارة والتوقيع الى / كريم عبدالغنى محمود شحاته منفردا 

حيث يصبح له حق التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية ويكون مسئول مسئوليه كامله عن نشاط 

الشركة منفردا والتعامل مع البنوك

43 - كريم محمود عبدالغنى محمود شحاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    98729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  تم تخارج عدد 3 شركاء موصين 

مذكورين بالعقد

44 - رامى جلل محمد احمد سرحان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    98729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  
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45 - مجدى ابراهيم محمد عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-1989 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  تم تخارج شريكين موصيين 

مذكورين بالعقد /////// تم انضمام الشريك المتضامن السيد / مجدى ابراهيم محمد عيسى ////////// تم تخارج 

الشريك المتضامن / محمد اشرف يوسف كمال عصفور //////// يعدل حق الدارة والتوقيع / يصبح للشريك 

المتضامن السيد / مجدى ابراهيم محمد عيسى منفردا او من ينوب عنه قانونا وله كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة وكذلك التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وصرف الشيكات وكافة المستحقات قبل الغير على ان تكون هذه 

التعاملت باسم الشركة لحسابها وضمن اغراضها

46 - عيسى محمد عبدالخالق احمد السيد العيسوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    85725   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2016 برقم ايداع   4827 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  تم تخارج الشريك 

المتضامن / احمد ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم من الشركة  ///////////// تم انضمام الشريك المتضامن السيد / عيسى 

محمد عبدالخالق احمد السيد العيسوى /////////////// يعدل حق الدارو والتوقيع ليكون / للشركاء الثلثة منفردين 

في جميع الجراءات وكذلك التصرفات المتمثلة في سحب الموال من البنوك والرهن والقرض وما شابه ذلك

47 - فاطمة احمد محمد عبدا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49918   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2006 برقم ايداع   2465 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  //// تم تخارج الشريك السيد / 

خالد محمد عباس محمد من الشركة كشريك متضامن //// تم انضمام الشريكة السيدة / فاطمة احمد محمد عبدا 

كشريك متضامن //// تم انضمام شريك موصي مذكور بالعقد //// تم تعديل حق الدارة والتوقيع إلى / يكون حق 

الدارة والتوقيع للشريكة السيدة / فاطمة احمد محمد عبدا وحدها ولها حق التوقيع والدارة منفردة شريطة أن 

يكون بعنوان الشركة وضمن أغراضها

48 - مدحت محمد ايمن عبدالفتاح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    86465   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   8545 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

49 - مروان محمد ايمن عبد الفتاح عبد العال احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    86465   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-2016 برقم ايداع   8545 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

50 - اسامة محمد محمود عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    86465   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   8545 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  // تم رفع اسم الشريك المتضامن 

/ محمد ايمن عبدالفتاح عبدالعال لوفاته /////// تم انضمام 3 شركاء متضامنين السيد / مدحت محمد ايمن عبدالفتاح 

والسيد  / مروان محمد ايمن عبدالفتاح والسيد / ممدوح محمد ايمن عبدالفتاح الى شركة /////// تم انضمام شريكه 

موصيه مذكوره بالعقد //////// يعدل حق الدارة والتوقيع / ليصبح للشريك المتضامن الول منفردا فى التعامل مع 

جميع المصالح والجهات الحكوميه وكذا البنوك بجميع انواعها وفى جميع اوجه المعاملت من قرض أو رهن أو 

ائتمان أو إيداع وسحب وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وكافة الوجه المصرفية ولهم حق بيع اصول وسيارات 

الشركة وإعطاء المخالصات بإسم الشركة والتعاقد بإسم الشركة وكذا التوقيع على عقود البيع والشراء وكل ذلك في 

حدود أغراض الشركة ولتحقيق أهدافها

53 - حسن ابراهيم محمد بيومى الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    91292   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2018 برقم ايداع   9456 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  //// تم انضمام شريك متضامن 

السيد / حسن ابراهيم محمد بيومي للشركة كشريك متضامن //// تم تحويل صفة الشريكين السيد / عبد القادر احمد 

عبد القادر والسيد / حسن محمد حسن علي إلى شركاء موصيين //// تم تعديل حق الدارة والتوقيع إلى : تكون 

الدارة والتوقيع عن الشركة حق للطرف الثالث الشريك المتضامن السيد / حسن ابراهيم محمد بيومي الصياد 

منفردا

54 - ايمان محمود حسين قنصوه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    59590   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2008 برقم ايداع   2066 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  يعدل حق الدارة والتوقيع الى / 

ليصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركة للشريكة المتضامنه / ايمان محمود حسين قنصوه
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تجديد افراد

1 - ايمن عبدالرحمن على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13737   قيدت فى   20-07-1996 برقم ايداع    

2124 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

2 - محمد عمر محمد دنجل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30187   قيدت فى   07-08-2000 برقم ايداع    

4220 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

3 - مجدي محروس زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44734   قيدت فى   24-11-2004 برقم ايداع    

6392 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

4 - احمد محمد بشير فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50154   قيدت فى   10-05-2006 برقم ايداع    

2897 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

5 - تعدل السم التجارى الى  خالد محمد حامد محمد الصول - الصول لخدمات المحمول  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   57224   قيدت فى   18-09-2007 برقم ايداع    7622 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-17

6 - وليد محمد محيي حريف السوداني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57599   قيدت فى   24-10-2007 برقم 

ايداع    8457 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

7 - وليد محمد عبد الظاهر خويصه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64088   قيدت فى   05-01-2009 برقم 

ايداع    136 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-04

8 - عيد بشير عيد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67079   قيدت فى   10-08-2009 برقم ايداع    

7129 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

9 - عماد عبدالمنعم زكريا محمد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67734   قيدت فى   14-10-2009 برقم 

ايداع    8700 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13

10 - محمد احمد برعى عبدالمحسن عبدالرحيم  البرعي للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69940   قيدت 

فى   29-03-2010 برقم ايداع    3009 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-28

11 - عارف قاسم حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71250   قيدت فى   24-06-2010 برقم ايداع    

6066 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

12 - فايزة محمد احمد عريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76843   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

4102 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

13 - ميلد فتحى اركان تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81740   قيدت فى   17-07-2014 برقم ايداع    

4922 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

14 - احمد محمد عبدالمولى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82316   قيدت فى   06-11-2014 برقم 

ايداع    7506 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

15 - مينا ابراهيم نظير ابراهيم عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84711   قيدت فى   2015-12-16 

برقم ايداع    9618 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

16 - عادل حلمى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3866   قيدت فى   11-08-1991 برقم ايداع    1202 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

17 - على عبد المنعم على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7456   قيدت فى   04-08-1993 برقم ايداع    

9321 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

18 - احمد مصطفى يونس الزكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9312   قيدت فى   07-07-1994 برقم ايداع    

1306 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

19 - مطبعه البرلسى - محمد السيد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13082   قيدت فى   1996-04-11 

برقم ايداع    1031 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

20 - محمد السيد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18111   قيدت فى   02-09-1997 برقم ايداع    

4713 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01
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21 - احمد يوسف على عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18655   قيدت فى   26-10-1997 برقم ايداع    

5623 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

22 - احمد طه احمد دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19330   قيدت فى   17-12-1997 برقم ايداع    

6674 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

23 - مريم وجيم ابراهيم مكرم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35519   قيدت فى   18-02-2002 برقم ايداع    

822 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

24 - نبيل نور الدين احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49003   قيدت فى   01-02-2006 برقم 

ايداع    499 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

25 - ابراهيم محمد مرسي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49321   قيدت فى   02-03-2006 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

26 - محمد ابراهيم محمد محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53531   قيدت فى   18-01-2007 برقم 

ايداع    381 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

27 - صيدلية د  سهى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56564   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

6103 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

28 - محمد سعيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58185   قيدت فى   29-11-2007 برقم ايداع    

9729 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

29 - عفاف عبد الحميد هنداوى الفيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60663   قيدت فى   19-05-2008 برقم 

ايداع    4359 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

30 - دعاء عبد ا سليمان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66680   قيدت فى   09-07-2009 برقم ايداع    

86189 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-08

31 - يسرى السطوحى عبدالونيس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68701   قيدت فى   2010-01-03 

برقم ايداع    34 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

32 - ممدوح مختار محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69926   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

2367 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

33 - مكتبه صلح الدين  صلح الدين حافظ محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76033   قيدت فى   

20-02-2012 برقم ايداع    1408 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-19

34 - علء الدين ربيع سليمان الصيرفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76984   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    4556 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

35 - ماجد عاطف عطيه ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77287   قيدت فى   30-07-2012 برقم ايداع    

5535 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

STELLA  36 - تم تعديل السم التجارى إلى  محمد عبده محمد حجازى  ستيل مارينا للستيراد والتصدير

MARINE  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77872   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    7527 وفى تاريخ  

04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

37 - عباس ابراهيم محمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77882   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

7567 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

38 - عيد منصور ابراهيم بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78343   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

9175 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

39 - جوزيف عطيه جاب ا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82716   قيدت فى   31-12-2014 برقم 

ايداع    9275 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

40 - سمير دعبس ابراهيم الريوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84212   قيدت فى   31-08-2015 برقم 

ايداع    6637 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

41 - مرسا فريد سدره جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88197   قيدت فى   12-06-2017 برقم ايداع    

5667 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11
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42 - مصطفى عبدا عبدالحميد عبدالعاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88998   قيدت فى   2017-10-04 

برقم ايداع    9467 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

43 - امال احمد محمد نور محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89208   قيدت فى   2017-11-05 

برقم ايداع    10513 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

44 - م0 شربف حسنى عطيه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8621   قيدت فى   12-02-1994 برقم 

ايداع    348 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

45 - حسن على عبدالعزيز عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17464   قيدت فى   29-06-1997 برقم ايداع    

3675 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

46 - صيدلية د عزه عبد المنعم محمد صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40925   قيدت فى   2003-09-29 

برقم ايداع    5157 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

47 - سعيد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52143   قيدت فى   01-10-2006 برقم ايداع    

6822 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

48 - مجدي حسن عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55312   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

3671 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

49 - مينا حنا بخيت حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56385   قيدت فى   15-07-2007 برقم ايداع    

5766 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

50 - ناصر ابو العل احمد محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56733   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    6663 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

51 - تعديل السم التجارى إلى  مؤسسه الدكاوى لتجارة السيارات  مروان فؤاد الدكاوى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   57513   قيدت فى   17-10-2007 برقم ايداع    8252 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-16

52 - مشير محمد حلمى جنينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57539   قيدت فى   21-10-2007 برقم ايداع    

8332 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

53 - مصطفى محمود عبدالمجلى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57657   قيدت فى   28-10-2007 برقم 

ايداع    8557 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

54 - احمد عبد الرزاق مصطفي طلبه - طلبه سيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58248   قيدت فى   

04-12-2007 برقم ايداع    9860 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-03

55 - سامح شكر ا عازر بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59750   قيدت فى   16-03-2008 برقم 

ايداع    2400 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

56 - صيدليه د اشجان اسماعيل  اشجان اسماعيل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60118   قيدت فى   

30-04-2008 برقم ايداع    3213 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-29

57 - صيدلية د مايكل سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63911   قيدت فى   23-12-2008 برقم ايداع    

11078 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

58 - احمد عبدالمولى محمد عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64291   قيدت فى   20-01-2009 برقم 

ايداع    584 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

59 - شريف حامد محمد ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69877   قيدت فى   24-03-2010 برقم ايداع    

2884 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

60 - خميس عثمان خميس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72377   قيدت فى   21-10-2010 برقم ايداع    

9333 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

61 - مصطفى غزالى محمود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73837   قيدت فى   10-05-2011 برقم 

ايداع    2722 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

62 - محمود محمد جابر موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77410   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    5965 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22
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63 - نصر السيد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78118   قيدت فى   28-11-2012 برقم ايداع    

8440 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

64 - محمد خليفه سالم ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78268   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

8947 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

65 - صفوت سعد عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78856   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

66 - لوزه حامد محمد النحال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83028   قيدت فى   26-02-2015 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

67 - لوزه حامد محمد النحال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83028   قيدت فى   26-02-2015 برقم ايداع    

1568 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

68 - محمد مروان زيدان خليفه زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85075   قيدت فى   09-02-2016 برقم 

ايداع    1116 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

69 - صابر السيد محمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86574   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

9080 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

70 - احمد عبدالحليم حافظ احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89156   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    10310 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

71 - نور الدين شعبان محمد صابر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89372   قيدت فى   2017-11-29 

برقم ايداع    11434 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

72 - محمد محمود بدر جنيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90659   قيدت فى   06-01-2018 برقم ايداع    

6016 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

73 - حفناوى  غنيم الحفناوى  عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8831   قيدت فى   24-03-1994 برقم 

ايداع    634 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

74 - مصطفى محفوظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10797   قيدت فى   30-03-1995 برقم ايداع    

815 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

75 - محمود عبدا محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16855   قيدت فى   04-05-1997 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

76 - تعديل السم التجارى الى / سنتر رمضان للجهزة الكهربائية - احمد محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   18222   قيدت فى   14-09-1997 برقم ايداع    4905 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

77 - حسن عبدالعظيم طه الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18572   قيدت فى   19-10-1997 برقم ايداع    

5494 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

78 - قنديل تامر قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26308   قيدت فى   22-08-1999 برقم ايداع    4588 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-21

79 - السيد محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27874   قيدت فى   01-01-2000 برقم 

ايداع    20 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-31

80 - علي السيد علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35266   قيدت فى   21-01-2002 برقم ايداع    

311 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-20

81 - مصطفى متولى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35756   قيدت فى   20-03-2002 برقم ايداع    

1340 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

82 - ميلد وظيف حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36323   قيدت فى   21-05-2002 برقم ايداع    

2468 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

83 - صيدلية د / أمل أحمد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41870   قيدت فى   2004-01-24 

برقم ايداع    417 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-23

84 - احمد عبد المحسن سيد احمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52018   قيدت فى   2006-09-19 

برقم ايداع    6566 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18
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85 - احمد السيد محمد محمد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55627   قيدت فى   30-05-2007 برقم 

ايداع    4332 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

86 - نوال مرقص لبس شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55678   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

4406 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

87 - امانى جابر سلمه المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60270   قيدت فى   21-04-2008 برقم ايداع    

3536 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-20

88 - اسلم محمد رضا محمد الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63300   قيدت فى   09-11-2008 برقم 

ايداع    9809 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-08

89 - احمد مصطفى كامل سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65405   قيدت فى   12-04-2009 برقم 

ايداع    3294 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-11

90 - ياسر السيد شحاته رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72625   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    

10076 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

91 - سليمان رزق ا عويضة جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73921   قيدت فى   19-05-2011 برقم 

ايداع    83008 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

92 - قدرى جابر سالم السيد مكيوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75987   قيدت فى   14-02-2012 برقم 

ايداع    1261 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

93 - حسام الدين محمد رزق عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77097   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    4906 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

94 - صفوت برتى جاب ا ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78598   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    603 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

95 - شيماء سعد عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86278   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

7514 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

96 - شادى محمد الفولى راضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86589   قيدت فى   17-10-2016 برقم 

ايداع    9159 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

97 - يسرى توفيق حسانين عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86612   قيدت فى   19-10-2016 برقم ايداع    

9273 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

98 - محمد فتحى محمد ابراهيم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87334   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1311 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

99 - شمس للمقاولت العموميه محمد مصطفى محمد شمس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88986   قيدت فى   

02-10-2017 برقم ايداع    9342 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-01

100 - محمد جابر عبدالعزيز متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89255   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    10788 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

101 - هشام محمد عبدالسلم يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19196   قيدت فى   07-12-1997 برقم 

ايداع    6456 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

102 - هشام محمد عبدالسلم يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19196   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    8131 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

103 - عبد الرحمن حسن حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34735   قيدت فى   2001-11-06 

برقم ايداع    5843 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

104 - محروس شوقي محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35367   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

105 - رمضان محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38967   قيدت فى   11-03-2003 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

106 - فؤاد احمد اسماعيل بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48301   قيدت فى   14-11-2005 برقم ايداع    

6776 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13
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107 - شريف مصطفى كامل حسن مصطفى لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

54162   قيدت فى   04-03-2007 برقم ايداع    1656 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-03

108 - طه يوسف حامد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55058   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

3160 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

109 - عادل زكريا حامد ابراهيم عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57671   قيدت فى   15-03-2009 برقم 

ايداع    2355 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

110 - عادل زكريا حامد ابراهيم عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57671   قيدت فى   29-10-2007 برقم 

ايداع    8600 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

111 - احمد رفاعى احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58385   قيدت فى   13-12-2007 برقم 

ايداع    10174 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

112 - محمد هاني محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58560   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

10575 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

113 - محمد عمر فتحى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72778   قيدت فى   08-12-2010 برقم 

ايداع    10547 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

114 - ابراهيم عبداللطيف محمد زايد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75004   قيدت فى   2011-10-11 

برقم ايداع    6513 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

115 - شفيق محمد شفيق حسن عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77426   قيدت فى   2012-08-27 

برقم ايداع    6018 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

116 - احمد على عبدالمنعم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78264   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

8926 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

117 - مجده محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84273   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

6978 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

118 - النجومي لتشغيل المنتجات النسيجيه - معتز محمد على النجومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87140   

قيدت فى   08-01-2017 برقم ايداع    185 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

119 - سيد مرغنى سيد احمد الكبير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88979   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    9292 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

120 - د0 جورج ذكى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17557   قيدت فى   09-07-1997 برقم ايداع    

3830 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

121 - عصام فرحات فريد بشارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19310   قيدت فى   16-12-1997 برقم ايداع    

6645 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

122 - عوض اسكندرعوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20589   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

2179 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

123 - عوض اسكندرعوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20589   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

2180 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

124 - احمد حسن ابراهيم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33878   قيدت فى   12-08-2001 برقم ايداع    

4206 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-11

125 - صابر عباس علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36695   قيدت فى   26-06-2002 برقم ايداع    

3134 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

126 - د0/ممدوح محمد على زكى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38183   قيدت فى   2002-12-14 

برقم ايداع    5969 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

127 - اشرف كامل رزق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42922   قيدت فى   15-10-2004 برقم ايداع    

2595 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14
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128 - احمد سعد الدين محمد الدقن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50973   قيدت فى   02-07-2006 برقم 

ايداع    4498 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

129 - احمد سعدالدين محمد الدقن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50973   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

4499 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

130 - ابراهيم احمد حسن اليمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54443   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

2196 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

131 - هشام محمد حلمى مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58363   قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    

10130 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

132 - اسامة نعيم شهدي شحاته شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68263   قيدت فى   24-11-2009 برقم 

ايداع    10036 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

133 - وائل على محمد فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74444   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

4690 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

134 - نسرين محفوظ محمود جمعه  صيدلية د شرين محفوظ جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74545   

قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    5038 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-06

135 - سعيد عبدالمنعم بيومى الحوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74742   قيدت فى   11-09-2011 برقم 

ايداع    5710 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

136 - اكرامى احمد محمد غزل  غزل للستيراد والتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75164   قيدت فى   

30-10-2011 برقم ايداع    7012 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-29

137 - السيد صابر عوض عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77834   قيدت فى   17-10-2012 برقم 

ايداع    7427 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

138 - احمد عياد عبدا الرشيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78151   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

8526 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

139 - سعيد همام للتجارة  سعيد همام بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81308   قيدت فى   

11-05-2014 برقم ايداع    3236 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-10

140 - صفوت ميلد عبد المسيح رزيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84254   قيدت فى   07-09-2015 برقم 

ايداع    6866 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

141 - مروان حسن عصمت على على السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86580   قيدت فى   

13-03-2017 برقم ايداع    2345 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

142 - مروان حسن عصمت على على السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86580   قيدت فى   

16-10-2016 برقم ايداع    9108 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-15

143 - مروان حسن عصمت على على السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86580   قيدت فى   

22-12-2016 برقم ايداع    11368 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-21

144 - خالد سعد احمد الباصيري - مكتب الباصيري للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88417   قيدت 

فى   19-07-2017 برقم ايداع    6766 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-18

145 - هبه حسن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89254   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

10783 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

146 - اسامه محمد ابايزيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89261   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

10749 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13
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147 - طارق مصطفى محمود الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17431   قيدت فى   1997-06-25 

برقم ايداع    3626 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

148 - مرجان لتجاره المواد الغذائيه جمله واستيراد وتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19709   قيدت فى   

24-01-1998 برقم ايداع    349 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-23

149 - نصر على عطيه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37766   قيدت فى   23-10-2002 برقم ايداع    

5194 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

150 - محمد عبد السلم ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48412   قيدت فى   26-11-2005 برقم 

ايداع    7024 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

151 - ممدوح صلح الدين عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50313   قيدت فى   21-05-2006 برقم 

ايداع    3202 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

152 - صيدليه د احمد عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56786   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    

6783 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

153 - على زهران نصر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57594   قيدت فى   24-10-2007 برقم 

ايداع    8443 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

154 - اشرف محمد غندور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62376   قيدت فى   27-08-2008 برقم ايداع    

7885 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

155 - احمد محمد عوض عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67262   قيدت فى   25-08-2009 برقم 

ايداع    7573 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

156 - عبدالرحمن سرى عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73906   قيدت فى   18-05-2011 برقم 

ايداع    2958 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

157 - محمد احمد حسن شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76107   قيدت فى   28-02-2012 برقم ايداع    

1650 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

158 - محمد احمد حسن شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76107   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

5853 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

159 - حمدى محمد فهمى محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77204   قيدت فى   16-07-2012 برقم 

ايداع    5244 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

160 - هدى محمد حلمى عبد المجيد السجينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77811   قيدت فى   

14-10-2012 برقم ايداع    7319 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-13

161 - حنان عبدالله السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77877   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

7548 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

162 - عواطف مصطفى عرفه الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85526   قيدت فى   2016-04-14 

برقم ايداع    3900 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

163 - محمد جمعه حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87174   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

393 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

164 - مصطفى احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14024   قيدت فى   26-08-1996 برقم 

ايداع    2567 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-25

165 - عماد عادل صاروفيم مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28356   قيدت فى   21-02-2000 برقم 

ايداع    909 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20

166 - سامح حسن ابراهيم عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39146   قيدت فى   02-04-2003 برقم ايداع    

1660 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

167 - حمدى محمد عبد العاطى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49771   قيدت فى   09-04-2006 برقم 

ايداع    2158 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08
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168 - صيدليه د رشا زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54047   قيدت فى   25-02-2007 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

169 - طارق حسن سليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54771   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

6466 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

170 - تعديل السم التجاري ليصبح / رفعت لمعي ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54843   قيدت 

فى   11-04-2007 برقم ايداع    2747 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-10

171 - رامي يوسف ابراهيم احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62633   قيدت فى   2008-09-16 

برقم ايداع    8412 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-15

172 - وجدى محمد عبدالفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69065   قيدت فى   31-01-2010 برقم 

ايداع    908 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

173 - ايهاب محمد محمود محمد على صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70818   قيدت فى   

30-05-2010 برقم ايداع    5117 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-29

174 - احمد وجدى محمد عبدالفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75736   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    465 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

175 - احمد وجدى محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75736   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    10952 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

176 - زاهر رمسيس صالح قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77291   قيدت فى   30-07-2012 برقم 

ايداع    5548 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

177 - ولء وجدى محمد عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83938   قيدت فى   2015-07-06 

برقم ايداع    5427 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

178 - ولء وجدى محمد عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83938   قيدت فى   2017-10-24 

برقم ايداع    10197 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

179 - دينا حسن محمد عبدالعزيز حسن العديسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84231   قيدت فى   

01-09-2015 برقم ايداع    6730 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-31

180 - تصحيح السم التجارى ليصبح  براء محمود محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85304   قيدت 

فى   13-03-2016 برقم ايداع    2250 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-12

181 - عبد اللطيف محمود اسماعيل يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87070   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    11402 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

182 - علء سعيد على على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87742   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3584 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

183 - احمد سليم محى الدين جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88062   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    5013 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

184 - ابوزيد درويش حسن عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89053   قيدت فى   11-10-2017 برقم 

ايداع    9690 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

185 - باسم ماهر شاكر سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89097   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

9878 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

186 - نعمه محمد كمال عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1224   قيدت فى   01-03-1990 برقم ايداع    

429 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

187 - شعبان محمد علي ابو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2194   قيدت فى   09-09-1990 برقم ايداع    

1534 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08
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188 - امير يوسف عرفه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39537   قيدت فى   17-05-2003 برقم ايداع    

2449 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-16

189 - عبد العزيز البسيونى محمد وهبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46561   قيدت فى   2005-05-28 

برقم ايداع    3201 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

190 - صدقى اسكندر جورجى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58382   قيدت فى   03-12-2007 برقم 

ايداع    10165 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

191 - ساميه محمد محمود العجيزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59160   قيدت فى   07-02-2008 برقم 

ايداع    1161 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

192 - يسرى عيد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71563   قيدت فى   15-07-2010 برقم ايداع    

6846 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

193 - هشام حلمى عبدالحليم جويده  هشام اوتوموتيف لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72110   

قيدت فى   20-09-2010 برقم ايداع    8413 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-19

194 - ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم الدنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77921   قيدت فى   2012-10-31 

برقم ايداع    7702 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

195 - احمد محمد احمد محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89079   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    9817 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

196 - ارميا ظريف كامل  اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89091   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    9852 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

197 - الء سعيد حسن رجب مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89186   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    10381 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

198 - على متولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10356   قيدت فى   07-01-1995 برقم ايداع    45 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-06

199 - مراد ميلد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16129   قيدت فى   23-02-1997 برقم ايداع    695 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

200 - خالد احمد محمد جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17325   قيدت فى   15-06-1997 برقم ايداع    

3441 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

201 - صبحى وهبه وشحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25519   قيدت فى   20-06-1999 برقم ايداع    

3338 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-19

202 - احمد طه احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33626   قيدت فى   22-07-2001 برقم ايداع    

3790 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

203 - محمد محمود احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34546   قيدت فى   17-10-2001 برقم ايداع    

5463 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

204 - تعدل السم التجارى  محمود محمد غريب مرسي  غريب لقطع غيار سيارات ومعدات ثقيله واصلحها 

وعموم الستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35200   قيدت فى   14-01-2002 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

205 - شكري احمد عبدا الصفتي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35581   قيدت فى   02-03-2002 برقم 

ايداع    948 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

206 - رفعت سعد الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35877   قيدت فى   06-04-2002 برقم ايداع    

1592 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

207 - محمد احمد ماهر محمد حسين هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48262   قيدت فى   2005-11-09 

برقم ايداع    6687 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

208 - لمعى ذكى عجايبى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48903   قيدت فى   22-01-2006 برقم ايداع    

279 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-21
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209 - محمد احمد صادق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53024   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    

8584 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

210 - احمد محمد سلمة متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54224   قيدت فى   07-03-2007 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

211 - محمد محمود محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58213   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    9781 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

212 - محمد حنفي محمود كداره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58724   قيدت فى   13-01-2008 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

213 - مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65173   قيدت فى   25-03-2009 برقم 

ايداع    2701 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

214 - سعيد رمضان سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67041   قيدت فى   06-08-2009 برقم ايداع    

7027 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

215 - ابراهيم رجب مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78009   قيدت فى   12-11-2012 برقم 

ايداع    8983 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

216 - محمد احمد محمد السيد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78023   قيدت فى   2012-11-13 

برقم ايداع    8031 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

217 - تعدل الى  كريم محمد انور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84334   قيدت فى   2015-10-13 

برقم ايداع    7710 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

218 - محمد مصطفى عبدالمحسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89107   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    9935 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

219 - محمد احمد مصطفى على والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89232   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    10674 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

220 - تعدل السم التجارى الى معروف للمقاولت العموميه  رمضان حسن معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

19101   قيدت فى   30-11-1997 برقم ايداع    6315 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-29

221 - ممدوح عبد الحكيم خراش حسين الصيرفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50684   قيدت فى   

12-06-2006 برقم ايداع    3902 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-11

222 - سيد سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56706   قيدت فى   12-08-2007 برقم ايداع    

6617 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

223 - محمد عبد ا محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57373   قيدت فى   30-09-2007 برقم 

ايداع    7933 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

224 - صيدليه د اسحق بشرى بسطوروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58259   قيدت فى   2007-12-04 

برقم ايداع    9881 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

225 - محمد عبدالمنعم عبدالرحمن شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76745   قيدت فى   2012-05-15 

برقم ايداع    3755 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

226 - شيرين على عبده الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76801   قيدت فى   27-05-2012 برقم ايداع    

3663 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

227 - ساميه ديمترى معوض تومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76878   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    4220 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

228 - عمرو ابراهيم عبداللطيف السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76881   قيدت فى   2012-06-04 

برقم ايداع    4230 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

229 - السيد محروس السيد عمر الرحمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82978   قيدت فى   2015-02-18 

برقم ايداع    1321 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17
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230 - فتحى عوض محمد غلوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86897   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

10543 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

231 - كريم محمد عبدالمنعم سعد محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87398   قيدت فى   

21-02-2017 برقم ايداع    1571 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

232 - صبرى فوزى خليل بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88444   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

6887 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

233 - ابراهيم عفيفي سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46800   قيدت فى   18-06-2005 برقم ايداع    

3738 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

234 - صيدليه د سامح منصور - د .ص  سامح منصور احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53213   

قيدت فى   20-12-2006 برقم ايداع    8971 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-19

235 - رضا عبد الحميد ابو ريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54794   قيدت فى   08-08-2007 برقم ايداع    

6524 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

236 - سامى جمعه متولى عوض خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55632   قيدت فى   2007-05-30 

برقم ايداع    4340 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

237 - السيد محمد الضوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58569   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

10597 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

238 - نشأت صقر محمد صقر  الصقر لقطع غيار البوتاجازات والغسالت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

61815   قيدت فى   24-07-2008 برقم ايداع    6711 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-07-23

239 - احمد محمود عبدالدايم عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74717   قيدت فى   06-09-2011 برقم 

ايداع    5610 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

240 - سعودى احمد محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74842   قيدت فى   21-09-2011 برقم 

ايداع    6005 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

241 - حمدى محمد محمد عبده عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75685   قيدت فى   2012-01-12 

برقم ايداع    333 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

242 - نور الهدى رضا جلل عبدالصابور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77231   قيدت فى   2012-07-19 

برقم ايداع    5343 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

243 - عبدالعاطى السيد فرج يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80934   قيدت فى   12-03-2014 برقم 

ايداع    1692 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

244 - صيدليه د  خالد الشابورى - خالد اسماعيل محمد الشابورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83840   قيدت 

فى   22-06-2015 برقم ايداع    5083 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-21

245 - صيدليه د  خالد الشابورى - خالد اسماعيل محمد الشابورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83840   قيدت 

فى   28-10-2015 برقم ايداع    8117 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-27

246 - اشرف عزيز يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15372   قيدت فى   10-12-1996 برقم ايداع    

4539 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

247 - يصحح السم ليصبح  سوسن سليم محمد السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17860   قيدت فى   

09-08-1997 برقم ايداع    4323 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-08

248 - سلوى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19277   قيدت فى   14-12-1997 برقم ايداع    

6598 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13
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249 - سمير يوسف احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35366   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

528 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

250 - تعدل السم التجارى الى  رضا شوقى عبد الخالق الحرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38095   قيدت 

فى   01-12-2002 برقم ايداع    5823 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-30

251 - محمد كمال الدين السيد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41282   قيدت فى   12-11-2003 برقم 

ايداع    5970 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

252 - المركز الكوري سيرفيس مينت  محمد سعد الدين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50843   قيدت فى   

28-11-2012 برقم ايداع    8450 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

253 - محمد عبد العزيز سعد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53288   قيدت فى   26-12-2006 برقم 

ايداع    9132 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

254 - كامل عبد العزيز حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55874   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    4770 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

255 - ماريان جورجى لبيب عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56713   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    6630 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

256 - فتحى جابر زكى محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66343   قيدت فى   15-06-2009 برقم 

ايداع    5442 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

257 - خميس صادق عبدالكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74231   قيدت فى   23-06-2011 برقم 

ايداع    3998 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

258 - احمد محمود محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74903   قيدت فى   27-09-2011 برقم ايداع    

6191 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

259 - السيد قبيصى على احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75796   قيدت فى   22-01-2012 برقم 

ايداع    614 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

260 - سعد خميس سعد على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76455   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    2834 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

261 - احمد حسين احمد حسين داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82738   قيدت فى   05-01-2015 برقم 

ايداع    42 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

262 - رضوان كمال عبدالل عبدالغنى بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84548   قيدت فى   2015-11-22 

برقم ايداع    8810 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

263 - احلم سامى شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154   قيدت فى   05-09-1989 برقم ايداع    159 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-04

264 - محمد عماد الدين عبدالحميد الزقم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4311   قيدت فى   10-11-1991 برقم 

ايداع    1755 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

265 - عصام بدرى اسخرون جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6258   قيدت فى   30-11-1992 برقم 

ايداع    2560 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-29

266 - عبده حسن عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37114   قيدت فى   13-08-2002 برقم ايداع    

3966 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

267 - احمد محمد اسماعيل خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37170   قيدت فى   20-08-2002 برقم 

ايداع    4073 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

268 - سامح محمد بسيونى حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56267   قيدت فى   11-05-2010 برقم ايداع    

4404 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

269 - سامح محمد بسيونى حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56267   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

5553 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

Page 72 of 89 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

270 - ايهاب وديع فيلبس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56311   قيدت فى   09-07-2007 برقم ايداع    

5636 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

271 - محمد سامح محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58210   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    9776 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

272 - محمد عطيه علي علي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58789   قيدت فى   16-01-2008 برقم 

ايداع    451 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

273 - سيد محمد عبد السميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63234   قيدت فى   04-11-2008 برقم 

ايداع    9676 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-03

274 - ضحى فتحى محمد عشرى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73907   قيدت فى   18-05-2011 برقم 

ايداع    2960 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

275 - عبده عمر مصطفى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76400   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

2656 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

276 - محمد حسن محمد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76740   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

3731 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

277 - عبدالكريم احمد احمد ديكو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80896   قيدت فى   05-03-2014 برقم ايداع    

1517 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

278 - امينه احمد على الفولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83539   قيدت فى   11-05-2015 برقم ايداع    

3745 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

279 - بدر للنشاءات الهندسيه والمقاولت - عمر السيد على بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84533   قيدت 

فى   18-11-2015 برقم ايداع    8741 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-17

280 - باتعه خميس السيد محمود الشورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85108   قيدت فى   2016-02-16 

برقم ايداع    1331 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

281 - رومانى خير جيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85137   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

1440 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

282 - وائل زهران صموئيل الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87361   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    1416 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

283 - محمود فؤاد حسين محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89434   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    11917 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

284 - فرحات محمد عبدالرحيم مصطفى نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89467   قيدت فى   

18-12-2017 برقم ايداع    12109 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

285 - محمد احمد عبدالحفيظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89527   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    12488 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

286 - محمد ابراهيم حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5189   قيدت فى   09-05-1992 برقم ايداع    

720 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

287 - خالد سليمان عطيه الفرجومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13841   قيدت فى   05-08-1996 برقم 

ايداع    2297 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-04

288 - عبدالسلم محمد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17525   قيدت فى   06-07-1997 برقم 

ايداع    3784 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

289 - محمد حسن علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37713   قيدت فى   14-10-2002 برقم ايداع    

5073 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

290 - مصطفى حمدى مخلوف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51054   قيدت فى   09-07-2006 برقم 

ايداع    4648 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08
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291 - محمد مرزوق عبد الباسط عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52409   قيدت فى   2006-10-22 

برقم ايداع    7335 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

292 - تعدل السم التجارى الى  ابراهيم مصطفي محمد كبشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58074   قيدت فى   

12-11-2007 برقم ايداع    9499 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11

293 - عمرو على على محمد بركات  مؤسسه بركات لتجارة كماليات السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

75498   قيدت فى   18-12-2011 برقم ايداع    8024 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-12-17

294 - احمد سلمه خليل ابراهيم سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76007   قيدت فى   16-02-2012 برقم 

ايداع    1330 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

295 - مؤسسه الشيخ للستيراد والتصدير  محمود عبدالحميد محمود محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

89521   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    12452 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-26

296 - احمد احمد البسيوني عبدالعزيز شمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89659   قيدت فى   2018-01-18 

برقم ايداع    690 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

297 - عزه يوسف على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40241   قيدت فى   20-07-2003 برقم 

ايداع    3744 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

298 - احمد على محمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49305   قيدت فى   01-03-2006 برقم ايداع    

1163 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

299 - حماده عبد ا سالم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54033   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

300 - اشرف اميل سعد حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56641   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    6275 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

301 - حامد محمد حامد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57074   قيدت فى   06-09-2007 برقم ايداع    

7342 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

302 - محمد رياض عبد ا هويدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57669   قيدت فى   29-10-2007 برقم 

ايداع    8595 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

303 - منى السيد اسماعيل بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58487   قيدت فى   26-12-2007 برقم 

ايداع    10400 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

304 - ايمن محمد راشد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61528   قيدت فى   06-07-2008 برقم ايداع    

6130 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-05

305 - ايمن السيد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72739   قيدت فى   02-12-2010 برقم ايداع    

10434 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

306 - صبحى محمد ابراهيم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76052   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    1470 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

307 - تعدل السم التجارى الى  اشرف ابراهيم توفيق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76251   قيدت فى   

13-03-2012 برقم ايداع    2063 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

308 - العسال للرحلت  مختار مختار محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76761   قيدت فى   

17-05-2012 برقم ايداع    3803 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-16

309 - حسن محارب راغب عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78099   قيدت فى   2012-11-26 

برقم ايداع    8370 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25
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310 - تعدل السم التجارى الى المؤسسه الوطنيه للمقاولت العامه والستثمار العقارى  محمد عبد ا عبد الهادى 

عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81784   قيدت فى   03-08-2014 برقم ايداع    9090 وفى تاريخ  

22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

311 - محمد ابراهيم عبدالمطلب البيارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89149   قيدت فى   2017-10-26 

برقم ايداع    10260 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

312 - عابدين خلف بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6341   قيدت فى   13-03-2000 برقم ايداع    

1433 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-12

313 - عابدين خلف بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6341   قيدت فى   14-12-1992 برقم ايداع    

2177 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

314 - ياسر جابر عبد المجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10164   قيدت فى   04-12-1994 برقم 

ايداع    2754 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

315 - فايزة محمد احمد البوهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44250   قيدت فى   21-09-2004 برقم ايداع    

5371 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

316 - تعدل السم التجارى ليصبح  غانم للموبيليات  مصطفى احمد غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

53944   قيدت فى   18-02-2007 برقم ايداع    1197 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-17

317 - شريف عبدالجواد مصطفى قنديل  مركز قنديل لصيانه السيارات المرسيدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

56930   قيدت فى   28-08-2007 برقم ايداع    7088 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-27

318 - اسلم ابراهيم محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64642   قيدت فى   06-02-2009 برقم ايداع    

1482 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

319 - عادل محمد عبده محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72554   قيدت فى   08-11-2010 برقم 

ايداع    9884 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

320 - ايهاب كامل عوض عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76161   قيدت فى   06-03-2012 برقم ايداع    

1780 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

321 - كريم احمد ابراهيم يوسف الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80358   قيدت فى   2013-12-03 

برقم ايداع    7588 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

322 - كريم احمد ابراهيم يوسف الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80358   قيدت فى   2013-12-03 

برقم ايداع    7589 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

323 - محمد على محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81339   قيدت فى   14-05-2014 برقم ايداع    

3360 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13

324 - مينا فايز غبر سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86070   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

6502 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

325 - ياسر ابراهيم عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86073   قيدت فى   19-07-2016 برقم 

ايداع    6512 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

326 - نعيم زكى عطيه مليكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87259   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

390 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

327 - شيرين شوقى بطرس لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4657   قيدت فى   13-01-1992 برقم ايداع    

58 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-12

328 - هدي عبد المجيد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38189   قيدت فى   14-12-2002 برقم ايداع    

5978 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

329 - هانى احمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51673   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

3425 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

330 - هانى احمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51673   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

3787 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15
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331 - يسرى محمد بخيت طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51689   قيدت فى   27-08-2006 برقم ايداع    

5886 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

332 - احمد جابر عاطف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52529   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

7590 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

333 - اشرف حامد رجب محمد ابو هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57200   قيدت فى   2007-09-16 

برقم ايداع    7579 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

334 - اشرف حسني محمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57729   قيدت فى   04-11-2007 برقم 

ايداع    8764 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

335 - محمود عبدالفتاح محمود عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61991   قيدت فى   2015-12-20 

برقم ايداع    9727 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

336 - تعدل السم التجارى الى  معرض الرفاعي لتجارة السيارات - نصر شحاته ابراهيم رفاعى زيدان  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   76625   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    3344 وفى تاريخ  2022-12-26  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

337 - اشرف زاخر بشاى شانورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76835   قيدت فى   29-05-2012 برقم 

ايداع    4080 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

338 - محمد خميس محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81252   قيدت فى   29-04-2014 برقم ايداع    

2968 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

339 - منال عياد صبري عطال سنادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81994   قيدت فى   08-09-2014 برقم 

ايداع    5995 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

340 - كرم حسنى جريس سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87665   قيدت فى   10-10-2017 برقم ايداع    

9519 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

341 - احمد محمود عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88631   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    7239 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

342 - كيرلس فوزي ميخائيل واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89002   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    9483 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

343 - طه ابراهيم محمود الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4241   قيدت فى   30-10-1991 برقم ايداع    

1670 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

344 - ياسر محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9497   قيدت فى   15-08-1994 برقم ايداع    1607 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-14

345 - ياسر محمد سعد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9497   قيدت فى   26-06-2013 برقم ايداع    

4629 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

346 - ممدوح جاب ا عوض حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9655   قيدت فى   13-09-1994 برقم ايداع    

1852 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

347 - احمد فتحى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10163   قيدت فى   04-12-1994 برقم ايداع    

2753 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

348 - كامل السيد محمد شرق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16063   قيدت فى   17-02-1997 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-16

349 - مصنع موبيليات الحسين عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16104   قيدت فى   

20-02-1997 برقم ايداع    661 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-19

350 - علء محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16641   قيدت فى   07-04-1997 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

351 - احمد عبدالحفيظ احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31196   قيدت فى   13-11-2000 برقم ايداع    

6073 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12
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352 - جلل احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32123   قيدت فى   20-02-2001 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

353 - عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34985   قيدت فى   

10-12-2001 برقم ايداع    6340 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-09

354 - رجب رمضان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38136   قيدت فى   04-12-2002 برقم ايداع    

5893 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

355 - احمد رمزى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54476   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

2269 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

356 - احمد رمزى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56628   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

6248 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

357 - عبد الخالق السيد عبد الخالق عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78230   قيدت فى   

11-12-2012 برقم ايداع    8796 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-10

358 - السيد بسيونى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78298   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

9039 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

359 - احمد السيد عبدالعزيز عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78571   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    490 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

360 - على عليوه على عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78605   قيدت فى   27-01-2013 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

361 - حسام الدين خميس احمد عبدالرازق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83019   قيدت فى   

25-02-2015 برقم ايداع    1533 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-24

362 - ريم ضياء الدين صالح محمد فؤاد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84619   قيدت فى   

01-12-2015 برقم ايداع    9170 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-30

363 - نصر محمد محمد على الحبال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84800   قيدت فى   30-12-2015 برقم 

ايداع    10101 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

364 - محمد مخلوف احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86199   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

7125 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

365 - حمادة بهلول محمود بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89242   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

10721 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

366 - مجدى ابراهيم ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6123   قيدت فى   07-11-1992 برقم ايداع    

1890 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

367 - مصطفي انور عزت سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12856   قيدت فى   10-03-1996 برقم 

ايداع    650 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

368 - حسنى محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26975   قيدت فى   18-10-1999 برقم ايداع    

5741 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-17

369 - عياد شاكر عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30607   قيدت فى   17-09-2000 برقم ايداع    

4989 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

370 - احمد زهير محمد نور الدين عبد المهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34864   قيدت فى   

24-11-2001 برقم ايداع    6123 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-23

371 - حسام الدين محمد مرسي ابو كليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34993   قيدت فى   2001-12-11 

برقم ايداع    6360 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10
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372 - الخليفه للمقاولت  جمال محمد محمد السيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36625   قيدت فى   

19-06-2002 برقم ايداع    3018 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-18

373 - رفعت محمد رمضان الترابة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40877   قيدت فى   27-09-2003 برقم 

ايداع    5072 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-26

374 - يعدل السم التجارى الى البغدادى للكيماويات والمنظفات الصناعية حسن محمد بغدادى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   45900   قيدت فى   26-03-2005 برقم ايداع    1756 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

375 - احمد عبد الغفار بخيت سطوحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53172   قيدت فى   18-12-2006 برقم 

ايداع    8878 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

376 - فرنسا لمعى عبده بولص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56894   قيدت فى   26-08-2007 برقم ايداع    

7013 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

377 - تعدل الى مناع للتنمية و الستثمار العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57393   قيدت فى   

01-10-2007 برقم ايداع    7973 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-30

378 - محمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57574   قيدت فى   23-10-2007 برقم ايداع    

8402 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

379 - يوسف شحاته مقار دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58621   قيدت فى   03-01-2008 برقم ايداع    

99 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

380 - احمد حسن عبد الهادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61686   قيدت فى   15-07-2008 برقم 

ايداع    6465 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-14

381 - ماجد ميلد باسيلي حمايه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82702   قيدت فى   29-12-2014 برقم ايداع    

9206 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

382 - محمود محمد تغيان صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84324   قيدت فى   12-10-2015 برقم ايداع    

7659 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

383 - محمد مختار للتصميمات واعمال الديكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88271   قيدت فى   

21-06-2017 برقم ايداع    6014 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-20

384 - يعدل السم التجارى الى محمد عبد الحميد محمد على شهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18535   

قيدت فى   15-10-1997 برقم ايداع    5438 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

385 - احمد رمضان عبد ا صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33629   قيدت فى   22-07-2001 برقم 

ايداع    3793 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

386 - حازم رفعت فهمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35578   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

387 - عمرو حسن محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38607   قيدت فى   15-01-2003 برقم 

ايداع    436 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

388 - جولد ميرا روند زا ورلد - سامى صبحى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55398   قيدت فى   

16-05-2007 برقم ايداع    3853 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

389 - تعدل السم التجارى الى  الرجال ستيل  احمد ابراهيم محمد الرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78197   

قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    8651 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

390 - سعاد محمد محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81829   قيدت فى   12-08-2014 برقم ايداع    

5314 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11
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391 - حسين للرحلت - حسين محمد حسين محمد المهندس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82518   قيدت فى   

07-12-2014 برقم ايداع    4824 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-06

392 - حشمت العربى عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85937   قيدت فى   16-06-2016 برقم 

ايداع    5800 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

393 - علء الدين على حسن على عوض  علء الدين لتوريد البراميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86919   

قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    10676 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-11-28

394 - مطاوع مطاوع على سالم زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87881   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    4093 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26
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تجديد شركات

1 - تعدل السم التجارى الى احمد حسين جابر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1988  قيدت فى  

01-08-1990 برقم ايداع   1298 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2025  12:00:00ص

2 - تعدل اسم الشركه ليصبح اليكس بيلد للتجاره والمقاولت  ابراهيم هشام سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها 

برقم :   18861  قيدت فى  12-11-1997 برقم ايداع   5954 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

3 - نت هوم - محمد بسيوني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37060  قيدت فى  07-08-2002 برقم 

ايداع   3855 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

4 - هشام سعيد محمود عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46304  قيدت فى  04-05-2005 برقم 

ايداع   2655 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2025  

12:00:00ص

5 - يعدل السم التجاري للشركة ليصبح / جورج سعد عطا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56741  قيدت 

فى  14-08-2007 برقم ايداع   6690 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

6 - احمد نبيل فرحات عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35227  قيدت فى  16-01-2002 برقم 

ايداع   240 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00

ص

7 - ايمان صالح على صالح الصياد وشركاها لمكافحة الفات   شركة سبق قيدها برقم :   35236  قيدت فى  

16-01-2002 برقم ايداع   249 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

8 - توفيق صبري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37727  قيدت فى  19-10-2002 برقم ايداع   5100 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

9 - نعيمه زكي سعيد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   38241  قيدت فى  17-12-2002 برقم ايداع   

6064 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

10 - تعدل اسم الشركة التجارى إلى  احمد مصطفى السعيد بسيونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72075  

قيدت فى  15-09-2010 برقم ايداع   8302 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/09/2025  12:00:00ص

11 - تعدل عنوان الشركه الى  السفير لتجارة الملبس الجاهزة - محمود عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   78440  قيدت فى  03-01-2013 برقم ايداع   91 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

12 - يعدل السم التجارى للشركه الي  اسامه عبد المجيد توفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   88053  

قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   4981 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/05/2027  12:00:00ص

13 - الشركه المصريه اوتوموتيف واليكتريك ش0م0م طبقا لحكام القانون 159 لسنه 1981 ولئحته   شركة 

سبق قيدها برقم :   526  قيدت فى  11-11-1989 برقم ايداع   557 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

14 - صبريه محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2989  قيدت فى  22-01-1991 برقم ايداع   128 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2026  12:00:00ص
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15 - يعدل السم التجارى إلى  احمد عبدالفتاح على جعفر ونجله  انترناشيونال موتورز لعموم الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية وتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   38114  قيدت فى  2002-12-02 

برقم ايداع   5859 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  

12:00:00ص

16 - شركة الدبسى للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   88046  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   

4930 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

17 - ورثه جابر احمد ابو النصر احمد صابر احمد ابو النصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8593  قيدت 

فى  07-02-1994 برقم ايداع   315 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2024  12:00:00ص

18 - ورثة المرحوم  عبد القوى على عنهم محمود عبد القوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26474  

قيدت فى  05-09-1999 برقم ايداع   4856 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/09/2024  12:00:00ص

19 - الجمعيه التعاونية النتاجية لصيادله السكندرية   شركة سبق قيدها برقم :   48467  قيدت فى  

30-10-2005 برقم ايداع   7145 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2025  12:00:00ص

20 - يعدل السم التجاري الى / احمد محمد عبد الخالق وشركاه لعمال المساحه والمقاولت   شركة سبق قيدها 

برقم :   85725  قيدت فى  16-05-2016 برقم ايداع   4827 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/05/2026  12:00:00ص

21 - ماجد جابر عبد العزيز يوسف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   88325  قيدت فى  2017-07-09 

برقم ايداع   6330 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

22 - تعدل الكيان القانونى للشركة الى توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها برقم :   17375  قيدت فى  

18-06-1997 برقم ايداع   3522 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

23 - احمد محمد على طلب الصياد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19030  قيدت فى  1997-11-25 

برقم ايداع   6210 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

24 - شركه مصريه للتشييد والبناء ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19226  قيدت فى  1997-12-09 

برقم ايداع   6512 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

25 - محمد المين احمد محمد خليل وشريكه احمد نبيل فرحات   شركة سبق قيدها برقم :   19231  قيدت فى  

09-12-1997 برقم ايداع   6520 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

26 - المصطفى اسماعيل على حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30613  قيدت فى  2000-09-18 

برقم ايداع   5004 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2025  

12:00:00ص

27 - احمد محمد الطيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69285  قيدت فى  15-02-2010 برقم ايداع   

81454 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  12:00:00ص

28 - خالد عبدالمنعم شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   78221  قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   

8755 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

29 - تعدل السم التجارى الى  شركه عبدالوهاب فروتس - محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

89474  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   12177 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

30 - ابراهيم قاسم جميل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16077  قيدت فى  19-02-1997 برقم ايداع   

619 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص
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31 - شركه اخوان بصله للسماك محمد سليم عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20338  قيدت فى  

26-03-1998 برقم ايداع   1331 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2023  12:00:00ص

32 - السيد صابر عوض و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36979  قيدت فى  29-07-2002 برقم ايداع   

3693 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

33 - ماجد اميل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38139  قيدت فى  04-12-2002 برقم ايداع   5897 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

34 - نصر الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53054  قيدت فى  11-12-2006 برقم ايداع   8652 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

35 - هيثم عمر غنيم وشريكته شيماء عمر غنيم   شركة سبق قيدها برقم :   54909  قيدت فى  2007-04-15 

برقم ايداع   2856 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

36 - نادر عبدالرازق قطب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66493  قيدت فى  24-06-2009 برقم ايداع   

5756 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00ص

37 - نادر عبدالرازق قطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69364  قيدت فى  22-02-2010 برقم ايداع   

1680 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2025  12:00:00ص

38 - شركة قاسم للزراعه وتنسيق الحدائق  احمد فهمى قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78225  قيدت 

فى  10-12-2012 برقم ايداع   8774 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

39 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   78225  قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   8774 وفى تاريخ  

08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

40 - احمد عزت عزب شريف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   88624  قيدت فى  01-08-2017 برقم 

ايداع   7231 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

41 - تعدل السم التجارى الى  محمود السيد عبدالصالحين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   89343  قيدت 

فى  27-11-2017 برقم ايداع   11258 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2027  12:00:00ص

42 - شركة ال ابو الفضل لتجاره الملبس الجاهزة  حسين ابوالفضل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6292  

قيدت فى  06-12-1992 برقم ايداع   2105 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/12/2027  12:00:00ص

43 - محمد عوض كيله وشركاه  شركة كيله للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   45872  قيدت فى  

22-03-2005 برقم ايداع   1682 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2025  12:00:00ص

44 - محمد ابراهيم زكى محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69314  قيدت فى  2010-02-17 

برقم ايداع   1537 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2025  

12:00:00ص

45 - سعد احمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   71201  قيدت فى  22-06-2010 برقم ايداع   

5963 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2025  12:00:00ص

46 - السيد عثمان محمد ومحمد عثمان محمد و شركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   36049  قيدت فى  

22-04-2002 برقم ايداع   1941 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2027  12:00:00ص

47 - وزمار للخدمات الجمركيه- وائل يوسف ربيع و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   38152  قيدت فى  

10-12-2002 برقم ايداع   5917 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص
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48 - ورثه سمير فهمى رفله عنهم  جينا سمير فهمى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   52332  قيدت فى  

16-10-2006 برقم ايداع   7187 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2026  12:00:00ص

49 - ورثه المرحوم عادل مسعود لبيب  اجللعبد اللطيف طلعت عبد الرحمن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

57790  قيدت فى  06-11-2007 برقم ايداع   8901 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

50 - ورثه المرحوم  عادل مسعود لبيب  اجلل طلعت عبد الرحمن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

57790  قيدت فى  06-11-2007 برقم ايداع   8902 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

51 - عبدالناصر محمد عبدا المهدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74327  قيدت فى  2011-07-04 

برقم ايداع   4269 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  

12:00:00ص

52 - تعدل السم التجارى ليصبح  الصقر الفاطمى للستثمار العقارى والمقاولت  محمد محمود عبدالمعطى 

وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75859  قيدت فى  30-01-2012 برقم ايداع   836 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

53 - تعدل السم التجارى الى  ايمن محمد المهدي محمد طه يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78096  

قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   8351 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/11/2027  12:00:00ص

54 - شركة سمير غبينه وشريكه للمقاولت العمومية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق 

قيدها برقم :   80597  قيدت فى  14-01-2014 برقم ايداع   207 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2024  12:00:00ص

55 - احمد حمدي حسن محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12189  قيدت فى  14-11-1995 برقم 

ايداع   3160 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  

12:00:00ص

56 - شركه توستار للتركيبات الكهربائيه طارق حسن درويش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19761  

قيدت فى  03-02-1998 برقم ايداع   421 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/02/2023  12:00:00ص

57 - كلسيك  فاميلي  صابر سليمان عجيلة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53850  قيدت فى  

12-02-2007 برقم ايداع   1015 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2027  12:00:00ص

58 - شركة النمس للمواد الغذائية  تامر عيد محمد عيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57242  قيدت فى  

18-09-2007 برقم ايداع   7653 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

59 - محمد عبدالفتاح حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76661  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

3451 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

60 - سماح محمد محمد البسيونى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   79867  قيدت فى  26-08-2013 برقم 

ايداع   5453 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  

12:00:00ص

61 - محمد موسى معتمد موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   88691  قيدت فى  08-08-2017 برقم 

ايداع   7493 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  

12:00:00ص

62 - شركه اسكندريه التجاريه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   5841  قيدت فى  22-09-1992 برقم 

ايداع   1537 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2027  

12:00:00ص
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63 - ورثه المرحوم  مهنى عبدالعال مخيمر  محمود عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13717  

قيدت فى  16-07-1996 برقم ايداع   2090 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/07/2026  12:00:00ص

64 - محمد عبدا عبدالعاطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16262  قيدت فى  08-03-1997 برقم 

ايداع   899 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00

ص

65 - نظارات اسبورتنج سامح محمد محمد على عبد الجليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17361  قيدت 

فى  17-06-1997 برقم ايداع   3499 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2027  12:00:00ص

66 - تعدل السم التجارى الى / ورثة احمد زناتى - مجدي عبدالحفيظ احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

19146  قيدت فى  02-12-1997 برقم ايداع   6380 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

67 - عماد منير يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30548  قيدت فى  11-09-2000 برقم ايداع   

4895 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2025  12:00:00ص

68 - شيكولين  محمد كمال عبدالرحمن وعبدالرحمن كمال عبدالرحمن وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   

33733  قيدت فى  31-07-2001 برقم ايداع   3980 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/07/2026  12:00:00ص

69 - هشام شحاته احمد شحاته و شريكه لتجاره الموز   شركة سبق قيدها برقم :   36713  قيدت فى  

29-06-2002 برقم ايداع   3165 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

70 - خيرى يوسف محمد خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74523  قيدت فى  02-08-2011 برقم 

ايداع   4955 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2026  

12:00:00ص

71 - تم تعديل السم التجارى للشركة إلى  بورتال  رانيا نبيل حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

89244  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   10727 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

72 - على محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16685  قيدت فى  10-04-1997 برقم ايداع   

1538 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  12:00:00ص

73 - شركه القاهرة للصناعات الجلديه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   21051  قيدت فى  

20-12-2006 برقم ايداع   8960 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2026  12:00:00ص

74 - بيتر انيس جرجس وشريكته شركة سبورتكس للتريكو والملبس   شركة سبق قيدها برقم :   32557  قيدت 

فى  14-04-2001 برقم ايداع   1848 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/04/2026  12:00:00ص

S . ( فاطمة أحمد وشركاها ) 75 - تعديل السم التجاري الى / شركة خدمات السلمة والبيئة ) إس - إي - إس

E . S  (   شركة سبق قيدها برقم :   49918  قيدت فى  20-02-2006 برقم ايداع   2465 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2026  12:00:00ص

76 - اسامة محمد حلمى محمد مؤمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55599  قيدت فى  2007-05-29 

برقم ايداع   4285 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

77 - تعدل اسم الشركة التجارى إلى  شركة رجب الدولية للخدمات التعليمية  عبدالفتاح محمد عبدالفتاح رجب 

وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77192  قيدت فى  15-07-2012 برقم ايداع   5206 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص
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78 - تعدل اسم الشركه الى  الشركه العالميه للتنميه وادارة المنشات السياحيه  سامح مجاهد وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   79035  قيدت فى  28-05-2013 برقم ايداع   5163 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2023  12:00:00ص

79 - مينا نبيل وديع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   84586  قيدت فى  26-11-2015 برقم ايداع   

8996 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2025  12:00:00ص

80 - احمد السيد على خليفه عبدالموجود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   86731  قيدت فى  

03-11-2016 برقم ايداع   9806 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2026  12:00:00ص

81 - هانى عطيه ابراهيم سلمه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89360  قيدت فى  28-11-2017 برقم 

ايداع   11370 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  

12:00:00ص

82 - سعيده ابراهيم خليل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   35429  قيدت فى  09-02-2002 برقم ايداع   

644 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص

83 - منصور بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58559  قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   

10573 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

84 - جابر حسين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   80705  قيدت فى  03-02-2014 برقم ايداع   

665 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2024  12:00:00ص

85 - جويا للمواد الغذائيه ايمن فارس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30695  قيدت فى  2000-09-26 

برقم ايداع   5148 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2025  

12:00:00ص

86 - احمد حلمى حسن و شريكه احمد عبدالقادر احمد   شركة سبق قيدها برقم :   31093  قيدت فى  

01-11-2000 برقم ايداع   5877 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2025  12:00:00ص

87 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح / أمينة كمال الدين وشركاة لبيع فساتين الزفاف والمناسبات   شركة سبق قيدها 

برقم :   38355  قيدت فى  29-12-2002 برقم ايداع   6337 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/12/2027  12:00:00ص

88 - امينة كمال الدين وشركاها لطرح المحجبات ولوازمها من اكسسوارات   شركة سبق قيدها برقم :   38355  

قيدت فى  23-10-2016 برقم ايداع   6338 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/10/2026  12:00:00ص

89 - صبحى محمود وشريكه سمير يوسف   شركة سبق قيدها برقم :   57507  قيدت فى  16-10-2007 برقم 

ايداع   8229 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

90 - دياب المصرية السعودية للستيراد والتصدير والخدمات الجمركية  السيد صلح محمد دياب وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   68189  قيدت فى  18-11-2009 برقم ايداع   9837 وفى تاريخ  2022-12-19  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  12:00:00ص

91 - عبدالرحمن احمد القطب واحمد محمد عمر  انظمه مكافحة الحريق   شركة سبق قيدها برقم :   77914  

قيدت فى  30-10-2012 برقم ايداع   67668 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/10/2027  12:00:00ص

92 - سعيد ابراهيم زكرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84037  قيدت فى  30-07-2015 برقم ايداع   

5844 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2025  12:00:00ص

   G.A.DPETROLEUMSERVICE 93 - تعدل السم التجارى الى  مجدي جداوي احمد علم وشريكه

شركة سبق قيدها برقم :   84837  قيدت فى  05-01-2016 برقم ايداع   118 وفى تاريخ  2022-12-19  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2026  12:00:00ص
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94 - احمد على احمد محمد عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89158  قيدت فى  2017-10-30 

برقم ايداع   10333 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  

12:00:00ص

95 - ورثه المرحوم  عبدالعزيز حسن العلف0 محمد عبدالعزيز حسن العلف وشركاه0   شركة سبق قيدها برقم 

:   8201  قيدت فى  11-12-1993 برقم ايداع   2315 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/12/2023  12:00:00ص

96 - ورثه المرحوم حسن حسن شعبان زايد  احمد حسن حسن شعبان زايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

15350  قيدت فى  08-12-1996 برقم ايداع   4499 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص

97 - مصطفى ابراهيم مصطفى خليل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   15916  قيدت فى  1997-01-25 

برقم ايداع   349 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2027  

12:00:00ص

98 - هدى انتصار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29521  قيدت فى  03-06-2000 برقم ايداع   2997 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2025  12:00:00ص

99 - المريم تورز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   76065  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   

81498 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

100 - محمود محمد حمزه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76065  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   

81498 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

101 - ياسر سمير محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78565  قيدت فى  20-01-2013 برقم 

ايداع   475 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00

ص

102 - احمد زكى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   79420  قيدت فى  26-05-2013 برقم ايداع   3783 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00ص

103 - الجوكر تريدينج   شركة سبق قيدها برقم :   79420  قيدت فى  26-05-2013 برقم ايداع   3783 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00ص

104 - تعدلت الشركه الى شركه تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   86437  قيدت فى  20-09-2016 برقم 

ايداع   8389 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2026  

12:00:00ص

105 - العوامي لتجارة السمنت  مفتاح صالح عبدالرحيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3544  قيدت فى  

30-05-1991 برقم ايداع   806 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2026  12:00:00ص

106 - تعدل السم التجارى الى  الربيعي حسين فرغلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6367  قيدت فى  

18-12-1992 برقم ايداع   2207 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2027  12:00:00ص

107 - شركة قرطبة للستثمار العقارى والتجارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6521  قيدت فى  

19-01-1993 برقم ايداع   113 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2028  12:00:00ص

108 - شركة مكرم اسطفانوس منتياس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33089  قيدت فى  2001-06-07 

برقم ايداع   2857 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2026  

12:00:00ص

109 - سوزان مصطفى كامل ابوطالب وشريكها عزيز محمد مصطفى   شركة سبق قيدها برقم :   35555  

قيدت فى  26-02-2002 برقم ايداع   984 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/02/2027  12:00:00ص
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110 - محمد ومحمود مصطفي الشيخ   شركة سبق قيدها برقم :   38480  قيدت فى  14-01-2003 برقم 

ايداع   200 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

111 - تعدل اسم الشركة التجارى وعنوانها إلى  ايزى واى البراهيميه للستيراد والتصدير  ورثه احمد محمد 

على عوض ا   شركة سبق قيدها برقم :   63179  قيدت فى  02-11-2008 برقم ايداع   9575 وفى تاريخ  

21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2023  12:00:00ص

112 - وائل شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77520  قيدت فى  11-09-2012 برقم ايداع   6387 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00ص

113 - تعدل السم التجارى الى  ابراهيم الحلو وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78245  قيدت فى  

12-12-2012 برقم ايداع   3208 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2027  12:00:00ص

114 - ابراهيم الحلو وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78245  قيدت فى  03-04-2017 برقم ايداع   

3208 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

115 - شركة اورينتيشن  احمد وفيصل عبدا يوسف وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   81964  قيدت فى  

02-09-2014 برقم ايداع   5850 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2024  12:00:00ص

116 - مكرم كمال راغب شنوده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   87201  قيدت فى  23-01-2017 برقم 

ايداع   589 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00

ص

117 - شركة اولد الشاذلى   شركة سبق قيدها برقم :   3941  قيدت فى  28-08-1991 برقم ايداع   1303 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00ص

118 - صلح الدين عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4735  قيدت فى  29-01-1992 برقم 

ايداع   163 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00

ص

119 - تعدل السم التجارى الى  ظريف عرجاوى مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   38166  قيدت 

فى  11-12-2002 برقم ايداع   5935 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

120 - وائل ادوار جبران سروانس وشريكه هانى ادوار جبران سروانس   شركة سبق قيدها برقم :   42496  

قيدت فى  29-03-2004 برقم ايداع   1699 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/03/2024  12:00:00ص

121 - اولد مخيمر   شركة سبق قيدها برقم :   50715  قيدت فى  14-06-2006 برقم ايداع   3971 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2026  12:00:00ص

122 - شركة يثرب لتجميل المحجبات حنان رياض وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   56797  قيدت فى  

19-08-2007 برقم ايداع   6816 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2027  12:00:00ص

123 - ادهم محمد عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72435  قيدت فى  26-10-2010 برقم ايداع   

9506 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2025  12:00:00ص

124 - اسماعيل محمد ابراهيم رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86805  قيدت فى  2016-11-13 

برقم ايداع   10135 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  

12:00:00ص

125 - ميدل ايست اكسيشن   شركة سبق قيدها برقم :   50203  قيدت فى  14-05-2006 برقم ايداع   2985 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2026  12:00:00ص

126 - ورثة جمال عبد الحميد محمد على / عادل جمال عبد المجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50203  

قيدت فى  14-05-2006 برقم ايداع   2985 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/05/2026  12:00:00ص
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127 - ابناء بدوي للمقاولت  محمد حافظ بدوي واشرف حافظ بدوي   شركة سبق قيدها برقم :   89481  قيدت 

فى  20-12-2017 برقم ايداع   12218 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

128 - جوزيف سمير صديق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   98760  قيدت فى  16-05-2017 برقم 

ايداع   1147901 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

129 - تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح  يسرى مسعد شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16172  

قيدت فى  27-02-1997 برقم ايداع   769 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2027  12:00:00ص

130 - تعدل السم التجارى الى  محمد فوزى رفاعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56521  قيدت فى  

24-07-2007 برقم ايداع   6025 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

131 - مرفت مكرم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   70074  قيدت فى  12-04-2010 برقم ايداع   

83387 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2025  12:00:00ص

132 - تعدل السم التجارى ليصبح  عبدالرحيم محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73971  قيدت 

فى  24-05-2011 برقم ايداع   3157 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2026  12:00:00ص

133 - تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح  شركة يحيى هديه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77973  قيدت 

فى  08-11-2012 برقم ايداع   7895 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

134 - زين العابدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   86233  قيدت فى  14-08-2016 برقم ايداع   

7306 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص

135 - الفرنسية لصاج السيارات  محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12592  قيدت فى  

17-01-1996 برقم ايداع   195 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2026  12:00:00ص

136 - الدعاء للمقاولت و التجاره  محمود بركات و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37089  قيدت فى  

11-08-2002 برقم ايداع   3909 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2027  12:00:00ص

137 - تعدل الى ايمان ابراهيم شركس و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   58866  قيدت فى  

21-01-2008 برقم ايداع   606 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2028  12:00:00ص

138 - احمد محمد السيد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   85127  قيدت فى  18-02-2016 برقم 

ايداع   1413 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2026  

12:00:00ص

139 - الشركة الدولية للخدمات التعليمية  ايناس جابر الشافعى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   89410  

قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   11721 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/12/2027  12:00:00ص

140 - محمد عادل محمد العشماوى محمد خالد العشماوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   89442  قيدت 

فى  14-12-2017 برقم ايداع   11942 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

141 - وليم عطا شنودة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8575  قيدت فى  05-02-1994 برقم ايداع   

294 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2024  12:00:00ص

142 - ايمن وايهاب  محل المدينه المنوره   شركة سبق قيدها برقم :   12204  قيدت فى  16-11-1995 برقم 

ايداع   3183 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2025  

12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

143 - شركه سعد عبدالمجيد ابوهديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25505  قيدت فى  1999-06-19 

برقم ايداع   3316 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  

12:00:00ص

144 - تعدل اسم الشركة التجارى إلى  شركة الفقى العالمية  عبدا سيد محمد الفقى وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   38450  قيدت فى  12-01-2003 برقم ايداع   153 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00ص

145 - شركه الفقي العالميه  سيد محمد عبدالحميد الفقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38450  قيدت فى  

14-10-2012 برقم ايداع   7330 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/10/2027  12:00:00ص

146 - حسن عبدالحكيم محمد السماديسى وشريكه احمد عبدالمقصود احمد   شركة سبق قيدها برقم :   55660  

قيدت فى  31-05-2007 برقم ايداع   4378 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2027  12:00:00ص

147 - تعدل السم التجارى إلى  وليد يحيى عباس عبدالعال وعلء الدين عبدالرحمن ابراشى وشركائهما   شركة 

سبق قيدها برقم :   57824  قيدت فى  08-11-2007 برقم ايداع   8970 وفى تاريخ  28-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

148 - مصطفى فوده السيد فودة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69388  قيدت فى  23-02-2010 برقم 

ايداع   1736 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2025  

12:00:00ص

149 - تعدل السم التجارى الى  شركه النمر للتجارة والتوزيع  مها عبدالمنعم الدسوقى شلبي وشركائها   شركة 

سبق قيدها برقم :   77987  قيدت فى  11-11-2012 برقم ايداع   8968 وفى تاريخ  28-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

150 - احمد الفار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   89121  قيدت فى  22-10-2017 برقم ايداع   

10053 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

151 - شركة مختار وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   57027  قيدت فى  03-09-2007 برقم ايداع   

7251 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

152 - هبه عبد الفتاح محمود امين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   58151  قيدت فى  2007-11-27 

برقم ايداع   9650 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  

12:00:00ص

153 - علء الدين محمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   82864  قيدت فى  28-01-2015 برقم 

ايداع   667 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2025  12:00:00

ص

154 - مختار نعمان مختار عجلن وشركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   89544  قيدت فى  

31-12-2017 برقم ايداع   12567 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص
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