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قيود أفراد

1 - ساره محمد صديق عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 5400 

ورقم قيد 59451    محل رئيسى  عن الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك, بجهة محافظة 

بورسعيد حجره بالشقه رقم 17 عماره رقم 9 مساكن بنك السكان

2 - احمد عبد الهادى عبد الحميد عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 5841 ورقم قيد 59453    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير والتوريدات العموميه فيما عدا )اجهزه 

الكمبيوتر-توريد العماله-الملبس العسكريه(, بجهة محافظة بورسعيد مكتب بالشقه رقم 5 بالدور الول عماره 1 ب 

معسكر السلم خلف العلج الطبيعى

فروع الفراد

1 - عصام السيد ابراهيم الظالم  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   5170 ورقم قيد   28639  محل فرعى  

عن اضافه نشاط/ تجاره الدوات الكهربائيه والستيراد فى حدود القرارات والقوانين المنظمه لذلك ومقاولت كهربائيه 

وتجاره الخردوات والكسسوارات والهدايا  بجهة محافظة بورسعيد عقار رقم 46 ا حاره العبانى وشارع كسرى الدور 

الرضى محل رقم4

2 - احمد زغلول محمد سليمان  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   5213 ورقم قيد   37165  محل فرعى  

عن تجاره الغلل وبقاله وعطاره  بجهة محافظة بورسعيد محل رقم 4 عماره رقم 86 حى الكويت

3 - على احمد محمود الطير  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   5492 ورقم قيد   25895  محل فرعى  عن 

تجاره الملبس الجاهزه  بجهة محافظة بورسعيد محل رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 60 شارع كسرى واسوان

4 - احمد عاطف سعد محمود سليمان  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   5720 ورقم قيد   59304  محل 

فرعى  عن تجاره لعب اطفال  بجهة محافظة بورسعيد برج لؤلؤة الشرق قطعه رقم 16 مشروع الجمعيه التعاونيه 

المشتركه بمشروع زمرده خان الخليلى ولؤلؤة نهضه مصر قشلق السواحل محل رقم 1

5 - السيد عبد الرحمن سالم حميد  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   5887 ورقم قيد   21602  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح / بيع حلويات ومخبوزات ومنتجات اللبان واعمال الستيراد واستيراد السيارات وقطع 

غيارها واستيراد المواد الغذائيه والمياه الغازيه والمشروبات  بجهة محافظة بورسعيد محل رقم 3 أ سوق الخضراوات 

والفاكهه والجديد البازار الجديد

قيود الشركات

1 - عيد سلمه بيومى قطب وشريكته شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    5217 ورقم قيد  59449    مركز عام  عن الشغال البحريه والتوكيلت الملحيه وتمليك وتملك 

وايجار واستئجار الوحدات البحريه واستغللها وتموين السفن بكافه احجامها ونقل المواد البتروليه والمياه على 

البواخر والخدمات البحريه والتوريدات البحريه  بجهة محافظة بورسعيد غرفه رقم 2 بالشقه رقم 5 عقار رقم 

11 مدن وتنظيم شارع الشهيد ملزم اول ابراهيم عباس الصياد

2 - ايات السيد عبد الرحمن عبد ا وشركاها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    5925 ورقم قيد  59454    مركز عام  عن تجاره وبيع وتوريد المفروشات  بجهة محافظة 

بورسعيد محل رقم 1 العقار رقم 26 شاطى المل قشلق السواحل
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فروع الشركات

1 - جوزيف سمير صديق وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    5329 ورقم قيد   59450   

فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19  وتسويق المنتجات المستوردة )فيما عدا النترنت( - والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة تعديل المقر 

الرئيسى للشركة ليصبح/ عقار رقم 3 شقة 1 شارع السعادة الشطر العاشر - بلوك 69 - زهراء المعادى

2 - شركه امكو ايجيبت )واترلس(   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    5329 ورقم قيد   59450   

فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19  وتسويق المنتجات المستوردة )فيما عدا النترنت( - والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة تعديل المقر 

الرئيسى للشركة ليصبح/ عقار رقم 3 شقة 1 شارع السعادة الشطر العاشر - بلوك 69 - زهراء المعادى

3 - شركه امكو ايجيبت )واترلس(   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    5329 ورقم قيد   59450   

فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19  وتسويق المنتجات المستوردة )فيما عدا النترنت( - والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة بورسعيد افتتاح فرع 

/ الكائن في شقه رقم )303( الدور الثالث بالعقار رقم ) 54 أ ( برج الخليل من شارع سعد غلول

4 - جوزيف سمير صديق وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    5329 ورقم قيد   59450   

فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح / الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19  وتسويق المنتجات المستوردة )فيما عدا النترنت( - والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة بورسعيد افتتاح فرع 

/ الكائن في شقه رقم )303( الدور الثالث بالعقار رقم ) 54 أ ( برج الخليل من شارع سعد غلول
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 محو - شطب

1 - نجلء حسن حسن هدية  تاجر فرد سبق قيده برقم   52960 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع  1444 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

2 - سامى خلف عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   54628 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع  4018 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجاري لعتزال التجارة

3 - جبره عوض جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28921 قيد فى 24-12-1992 برقم ايداع  2659 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

4 - مبهابكو انترناشيونال  تاجر فرد سبق قيده برقم   34349 قيد فى 14-09-1997 برقم ايداع  3194 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

5 - ناصر مصطفى محمد على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36851 قيد فى 04-12-1999 برقم ايداع  

3952 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

6 - السعيد مصطفى احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   49004 قيد فى 04-09-2012 برقم ايداع  

5217 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

7 - خالد محمد احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   40204 قيد فى 26-08-2002 برقم ايداع  3148 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

8 - منيره عبد البارى محمد محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   56904 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع  

6370 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

9 - محمد ابراهيم حسنين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   24970 قيد فى 13-11-1986 برقم ايداع  

2862 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

10 - علي عبد الحي السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40744 قيد فى 18-01-2003 برقم ايداع  282 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

11 - السيد العربي محمد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   45777 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع  

1405 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

12 - غاده السيد عبد الرسول عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   58568 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع  

4437 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

13 - مصطفى البدويهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17870 قيد فى 08-01-1976 برقم ايداع  62 وفى تاريخ  

08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

14 - علء الدين على عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22338 قيد فى 17-06-1982 برقم ايداع  1105 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

15 - سمير محمد ابوالعنين فلفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26611 قيد فى 25-10-1989 برقم ايداع  1818 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

16 - مكتبه المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28873 قيد فى 09-12-1992 برقم ايداع  2526 وفى تاريخ  

08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

17 - محمود محمود السيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29848 قيد فى 19-10-1993 برقم ايداع  2612 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل لعتزال التجاره

18 - محمد كمال الدين مختار حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   42382 قيد فى 13-03-2004 برقم ايداع  

1061 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

19 - نرمين على احمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم   48971 قيد فى 04-09-2012 برقم ايداع  5174 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

20 - محمد صديق عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50055 قيد فى 01-11-2012 برقم ايداع  7913 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

21 - ترنديل احمد على شنشن  تاجر فرد سبق قيده برقم   50833 قيد فى 02-12-2012 برقم ايداع  9369 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
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22 - احمد محمد عوض على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   58583 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع  

4746 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

23 - محمود السيد السيد الحواوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   29133 قيد فى 03-03-1993 برقم ايداع  609 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

24 - مديحة كمال المرسى المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54433 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع  

3829 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

25 - مروه محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55304 قيد فى 02-05-2013 برقم ايداع  4700 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

26 - زينب حسن السيد رويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   58825 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع  11620 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

27 - محمد محمد احمد قوطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28478 قيد فى 09-06-1992 برقم ايداع  1214 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

28 - هانم محمد بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33684 قيد فى 20-03-1997 برقم ايداع  952 وفى تاريخ  

12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

29 - هدى محمد النبوى البلسى البلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49016 قيد فى 04-09-2012 برقم ايداع  

5231 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

30 - فاتن عبد الحميد احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   51698 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع  

10749 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

31 - سمير السعيد الشعبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28916 قيد فى 23-12-1992 برقم ايداع  2646 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

32 - هدى عبد الحميد احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   48267 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع  

4031 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

33 - جملت احمد على عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   52671 قيد فى 04-02-2013 برقم ايداع  905 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

34 - باسم اسماعيل عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37320 قيد فى 02-05-2000 برقم ايداع  1825 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

35 - اجلل سعد يوسف القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   59122 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع  6127 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل النجارى لعتزال التجاره

36 - يمنى عاطف فؤاد السيد زرمبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   58730 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع  

10592 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

37 - محمد محمد احمد الشبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28635 قيد فى 26-08-1992 برقم ايداع  1729 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

38 - مختار محمد الطرابيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34806 قيد فى 12-02-1998 برقم ايداع  381 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

39 - محمد السيد عبد الرازق محمود البوز  تاجر فرد سبق قيده برقم   45487 قيد فى 03-01-2006 برقم 

ايداع  79 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

40 - هناء كامل محمود حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   49238 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع  5614 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

41 - غاده مصطفى صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49730 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع  7334 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

42 - مريم حزين حلمى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   57548 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع  2493 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

43 - فوزى حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26777 قيد فى 16-01-1990 برقم ايداع  125 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره
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44 - السيد احمد مصطفى طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27682 قيد فى 21-05-1991 برقم ايداع  

1144 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

45 - حميده سيد مشاضى غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   35349 قيد فى 09-08-1998 برقم ايداع  2492 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

46 - وفاء على عبد النافع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   53191 قيد فى 28-03-2013 برقم ايداع  2219 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

47 - الدنون للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38887 قيد فى 05-08-2001 برقم ايداع  2966 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

48 - عزيزه بخيت احمد بخيت جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   48342 قيد فى 06-08-2012 برقم ايداع  

4222 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

49 - حمد عيسى غريب عبد الراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57560 قيد فى 20-07-2014 برقم ايداع  

2647 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

50 - امل محمدحامدالكرداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50334 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع  8495 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

51 - ملك صابر احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   34703 قيد فى 25-03-2013 برقم ايداع  

2225 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

52 - محمد سيد يسن المرجاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   47405 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  1794 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

53 - سيداحمد عبده سيداحمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   50088 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع  

8008 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

54 - جمال سليمان مصطفى الشويخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   58436 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع  

6167 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لعتزال التجاره

55 - زكريا   حسين  هلهول  تاجر فرد سبق قيده برقم   16953 قيد فى 28-05-1972 برقم ايداع  55 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى للوفاه

رأس المال

1 - فوزى عبده السيد محمد هتيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   58301 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع   

1980 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - محمد عبد العال شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   38644 قيد فى 03-06-2001 برقم ايداع   1979 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - نادية صلح الدين حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   43594 قيد فى 01-12-2004 برقم ايداع   

5115 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - رحاب عادل ابراهيم عبده جلل تاجر فرد سبق قيده برقم   46420 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع   

6895 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000.000

5 - يوسف محمد حسن دحروج تاجر فرد سبق قيده برقم   17985 قيد فى 17-02-1976 برقم ايداع   351 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - حسن محمد على الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    26208 قيد فى 25-01-1989 برقم ايداع    159 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب بالشقه 

رقم2 دور اول عماره 125مساكن السلم الجديد

2 - عصام  السيد ابراهيم الظالم تاجر فرد سبق قيده برقم    28639 قيد فى 27-08-1992 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عقار رقم 46 ا حاره العبانى 

وشارع كسرى الدور الرضى محل رقم4

3 - الهام محمد محمود صبح تاجر فرد سبق قيده برقم    45470 قيد فى 02-01-2006 برقم ايداع    29 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجره بالشقه رقم1 

عماره رقم 20 السلم الجديد

4 - احمد زغلول محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    37165 قيد فى 26-03-2000 برقم ايداع    1155 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 4 عماره رقم 86 حى الكويت

5 - طارق ابراهيم محمد ابو شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    44151 قيد فى 29-03-2005 برقم ايداع    

1402 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/مكتب الدور 

الرابع شارع الشهيد عطعوط 10 تنظيم و39 عوايد

6 - مجدى العربى غريب محمد جادو تاجر فرد سبق قيده برقم    51038 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع    

9825 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه 

رقم2 عماره رقم 18 مساكن االلسلكى

7 - سهير محمد ابراهيم حسين ابو قوره تاجر فرد سبق قيده برقم    55746 قيد فى 09-05-2013 برقم ايداع    

5321 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجره 

بالشقه رقم3 عماره رقم26 منطقه سادسه

8 - سحر محمد صلح الدين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    38166 قيد فى 07-01-2001 برقم ايداع    

67 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجرة بالشقه 

رقم3 عماره رقم 75 مساكن 6 اكتوبر

9 - منصور ذكي عبيد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    47246 قيد فى 30-10-2006 برقم ايداع    

10141 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالشقه رقم16 بالعماره رقم 21 مساكن شباب الخريجين

10 - رشا جمعه جمعه الدميرى تاجر فرد سبق قيده برقم    52704 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع    938 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد حجره بالشقه رقم1 عماره ب الدور 

الخامس بنقابه التطبيقيين

11 - نعمان نعمان دعيه تاجر فرد سبق قيده برقم    19465 قيد فى 02-02-1978 برقم ايداع    124 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ المحل الكائن بالعقار 

رقم60 شارع الجمهوريه والجبرتى كافتريا جلل

12 - زكي السيد زكي عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    44041 قيد فى 09-03-2005 برقم ايداع    

1058 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم 

1 بالدور المسروق عماره الكرنك رقم19 الكائنه فى شارع عبد السلم عارف والسلطان محمود

13 - شوبنج سنتر للطفال تاجر فرد سبق قيده برقم    32698 قيد فى 17-07-1996 برقم ايداع    2199 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/شقه رقم12 الدور 

السادس برج ميامى خان الخليلى

14 - مايسه ابراهيم محمد النادي تاجر فرد سبق قيده برقم    45408 قيد فى 21-12-2005 برقم ايداع    

5685 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

يالشقه رقم 20 عماره 137 ال5000 وحده
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15 - فاطمه علي مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46541 قيد فى 28-06-2006 برقم ايداع    

7662 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجرة 

بالشقه رقم1 الدور التاسع قطعه رقم107 برج الحرم الملكى بورتكس

16 - محمد السيد محمد السيد الخضيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    53509 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع    

2776 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل 

الكائن بشارع عرابى والشهيد الموجى ملك الخضيرى

17 - احمد عاطف سعد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    59304 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع    

176 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم2 

مكون من دورين بالعقار رقم113 مدن وتنظيم شارع سعد زغلول

18 - على احمد محمود الطير تاجر فرد سبق قيده برقم    25895 قيد فى 26-06-1988 برقم ايداع    894 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 

60 شارع كسرى واسوان

19 - ايه محمد عبد الرحمن عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    54005 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع    

3376 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/حجره بالشقه 

رقم 12 بالعماره رقم 118 مساكن السراء

20 - عيد السيد حسن عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    25538 قيد فى 17-11-1987 برقم ايداع    2003 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/محل رقم129 منطقه 

فاطمه الزهراء حرفييين زرزاره

21 - السيد احمد عبد الحليم البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    34217 قيد فى 11-08-1997 برقم ايداع    

2768 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ الفندق 

الكائن بالعقار رقم79شارع الغورى والعدل وحاليا محمد صلح حرب بملكه

22 - سامح رشاد محمود المكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    36633 قيد فى 07-10-1999 برقم ايداع    

3052 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 

37 عماره المام الغزالى تعاونيات

23 - عبدالسلم على عبدالسلم الطرابيلى تاجر فرد سبق قيده برقم    36289 قيد فى 10-06-1999 برقم ايداع    

1723 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 

2 عماره رقم77 ميدان لبنان ارض العزب

24 - احمد تيسير السيد محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    34748 قيد فى 14-01-1998 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم3 

اسفل العقار رقم6 شارع الجمهوريه وديليسبس

25 - محمد ابراهيم عبده ابو القاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    46685 قيد فى 20-07-2006 برقم ايداع    

8338 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تصحيح العنوان ليصبح / محل 

بالعماره رقم 161 تنظيم شارع رقم 99 والزهار

26 - وديع زكي عيد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    46691 قيد فى 20-07-2006 برقم ايداع    8357 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب بالشقه 

A20 رقم15 الدور الرابع عماره رفم21 منطقه

27 - جورج نعيم خليل بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    28806 قيد فى 09-11-1992 برقم ايداع    2313 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/ حجره بالشقه رقم 

16 برج سعد زغلول والشهيد مختار سعيد

28 - عبير محمد حسين مردان تاجر فرد سبق قيده برقم    34330 قيد فى 09-09-1997 برقم ايداع    3138 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/ مكتب بالشقه رقم 

37/15 دور ثامن برج نورهان شارع دجله وصلح سالم والنهضه

29 - امجد محمد علي الشناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    45945 قيد فى 30-03-2006 برقم ايداع    2149 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 3 

عماره رقم30 مساكن محكرى العزب شارع المارات والردن
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30 - عبير محمد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48160 قيد فى 26-12-2011 برقم ايداع    11891 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجره بالشقه رقم 

3 عماره رقم140 شارع مكه منطقه 2 تعمير

31 - هبه ا مسعد صديق محمود شطا تاجر فرد سبق قيده برقم    53883 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع    

3245 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/غرفه رقم 

2 شقه رقم12 عقار رقم 17 الصفوه

32 - احمد السيد السيد محمد على رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    56515 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

5938 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل 

مستقطع منالشقه رقم4 بالعماره رقم4 حى الكويت

33 - احمد عاطف سعد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    59304 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع    

176 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد برج لؤلؤة الشرق قطعه رقم 16 

مشروع الجمعيه التعاونيه المشتركه بمشروع زمرده خان الخليلى ولؤلؤة نهضه مصر قشلق السواحل محل رقم 

1

34 - ناصر فاضل محمدين عريبى تاجر فرد سبق قيده برقم    31727 قيد فى 07-09-1995 برقم ايداع    

2398 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل 

رقم1 بالعقار رقم33 شارع دمنهور والحميدى

35 - عيد فاضل محمدين عريبى تاجر فرد سبق قيده برقم    37947 قيد فى 22-10-2000 برقم ايداع    

5300 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 1 عماره رقم47 مدن 

وتنظيم شارع نبيل منصور شياخه  العباسى

36 - نادية صلح الدين حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    43594 قيد فى 01-12-2004 برقم ايداع    

5115 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 5 بالعقار رقم 3 مدخل رقم 1 بمشروع البنك بالجولف

37 - اسامه ابراهيم ابراهيم السقا تاجر فرد سبق قيده برقم    54915 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    

4328 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ وحده 

اداريه رقم1 بالدور المسروق برج السلميه شارع سعد زغلول والزهار

38 - السيد عبد الرحمن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    21602 قيد فى 02-06-1981 برقم ايداع    1215 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 3 أ سوق الخضراوات 

والفاكهه والجديد البازار الجديد

39 - رانيا عادل عبده متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    43825 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    311 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ حجرة بالشقة رقم 

2 عقار رقم 10 شارع عكا واحمد شوقى

40 - ملك صابر احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    34703 قيد فى 25-12-1997 برقم ايداع    

4531 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم 

8 برج قصر لبملكه قشلق السواحل

41 - محمود عيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    41307 قيد فى 11-06-2003 برقم ايداع    3259 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب بالشقه رقم 4 

برج الحسان شارع الجمهوريه

42 - ملك صابر احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    34703 قيد فى 25-12-1997 برقم ايداع    

4531 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء فرع بالمحل 10/21 برج 

الملكة قشلق السواحل

43 - محمد سيد يسن المرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    47405 قيد فى 22-11-2006 برقم ايداع    

10677 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع شارع الجمهوريه 

وصفيه زغلول محل رقم 21/2 مدن وتنظيم بنشاط  تجارة الملبس الجاهزه والستيراد
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44 - نوح احمدابو المعاطى عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    48135 قيد فى 28-11-2011 برقم ايداع    

11253 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ محل 

رقم3 عماره رقم34 مساكن الجوهره

45 - احمد محمود محمد ابو كرات تاجر فرد سبق قيده برقم    39447 قيد فى 05-02-2002 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ مكتب 

بالمحل رقم 1 عقار رقم5 شارع صلح سالم والطور

46 - احمد رضوان احمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    50000 قيد فى 30-10-2012 برقم ايداع    7825 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم6 بالدور 

الول علوى عماره رقم 119 مساكن زمزم
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النشاط

1 - حسن محمد على الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  26208 قيد فى 25-01-1989 برقم ايداع    159وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره الملبس الجاهزه

2 - الهام محمد محمود صبح تاجر فرد سبق قيده برقم  45470 قيد فى 02-01-2006 برقم ايداع    29وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ ميكانيكى سيارات

3 - فوزى عبده السيد محمد هتيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  58301 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    

1980وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ الستيراد فى حدود القوانين 

والقرارات المنظمه لذلك وفطائر وبيتزا تحضير وبيع ماكولت

4 - السيد عبد الرحمن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  21602 قيد فى 02-06-1981 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع حلويات ومخبوزات ومنتجات اللبان 

واعمال الستيراد واستيراد السيارات وقطع غيارها واستيراد المواد الغذائيه والمياه الغازيه والمشروبات

5 - سحر محمد صلح الدين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  38166 قيد فى 07-01-2001 برقم ايداع    

67وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط / توريد العماله المؤقته للداخل والحراسه 

والخدمات

6 - مجدى عبد الخالق عبد الخالق موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  37509 قيد فى 19-06-2000 برقم ايداع    

2622وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ التخليص الجمركى

7 - السيد محمد حسن غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  26503 قيد فى 16-08-1989 برقم ايداع    1359وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره الملبس الجاهزه  ليقتصر النشاط/ على 

الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

8 - كامل كامل حسن البليسي تاجر فرد سبق قيده برقم  38914 قيد فى 12-08-2001 برقم ايداع    3061وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعادنشاط/ التخليص الجمركى  ليقتصر النشاط /على 

الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

9 - زكي السيد زكي عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  44041 قيد فى 09-03-2005 برقم ايداع    1058

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ التخليص الجمركى ليقتصر النشاط على/ 

الستيراد والتصدير فى حدود القرارات والقوانين المنظمه لذلك

10 - محمد محمد حسن جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  25132 قيد فى 01-03-1987 برقم ايداع    457وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ اداره وصيانه المنشئات وتوريدات عموميه

11 - عيد السيد حسن عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  25538 قيد فى 17-11-1987 برقم ايداع    2003وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجاره الملبس وقطع غيار السيارات 

الجديده والمستعمله والستيراد وتصدير جميع منتجات ج.م.ع وتجاره السمده من الوجبات الزراعيه وادوات 

الزراعه وتجاره السيارات الجديده والمستعمله

12 - السيد احمد عبد الحليم البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  34217 قيد فى 11-08-1997 برقم ايداع    

2768وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ فندق

13 - استبعاد السمه التجاريه/ بنيان للمقاولت العامه وتوريد اعمال المقاولت والستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  

52688 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع    903وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل 

النشاط ليصبح/ الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

14 - احمد ابوالعزايم احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  32099 قيد فى 31-12-1995 برقم ايداع    3669

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التصدير فى حدود القوانين والقرارات 

المنظمه لذلك

15 - ابو سمره للستيراد و التخليص الجمركي تاجر فرد سبق قيده برقم  22023 قيد فى 03-01-1982 برقم 

ايداع    26وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره الجهزه الكهربائيه وقطع 

غيارها وتجاره الملبس الجاهزه ليقتصر النشاط على الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

16 - عدس مارين اندبتروليام سرفيس امبسكو تاجر فرد سبق قيده برقم  23328 قيد فى 12-04-1984 برقم 

ايداع    731وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التصنيع لدى الغير
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17 - جورج نعيم خليل بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  28806 قيد فى 09-11-1992 برقم ايداع    2313

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره الملبس الجاهزه اليشاربات الحريمى 

والتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك والتخليص الجمركى..ليقتصر النشاط على/ الستيراد فى 

حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

18 - دعاء جمال محمد الناغيه تاجر فرد سبق قيده برقم  46806 قيد فى 08-08-2006 برقم ايداع    8805

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط/ تجاره السيارات واستيرادها واستيراد قطع 

غيار السيارات المستعمله والمواتير المستعمله واستيراد الملبس المستعمله والتصدير ليقتصر النشاط على/ 

الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

19 - احمد السيد السيد محمد على رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  56515 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

5938وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تجاره الدواجن والمجمدات والتوريدات

20 - نادية صلح الدين حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  43594 قيد فى 01-12-2004 برقم ايداع    

5115وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره واستيراد الزيوت والشحوم 

والمواد البتروليه والمقاولت والتوريدات العموميه واستيراد وتجاره اللت و المعدات

21 - يوسف محمد حسن دحروج تاجر فرد سبق قيده برقم  17985 قيد فى 17-02-1976 برقم ايداع    351

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمات بيئيه بحرية و اشغال بحرية

22 - حميده محمد احمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  46901 قيد فى 21-08-2006 برقم ايداع    9084

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ الستيراد فى حدود القوانين 

والقرارات المنظمه لذلك وبيع اللبان ومنتجاتها وتحضير الزبادى

23 - محمد محمد فوزي السيد النوساني تاجر فرد سبق قيده برقم  43312 قيد فى 13-09-2004 برقم ايداع    

4209وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط/ توريدات مواد كيميائيه وتوريدات 

عامه

24 - احمد محمود محمد ابو كرات تاجر فرد سبق قيده برقم  39447 قيد فى 05-02-2002 برقم ايداع    549

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استبعاد نشاط /حياكه مشمعات وتجاره الجلود  ليقتصر 

النشاط على/ الستيراد والتصديرفى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   46873 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2006  برقم ايداع 8,996.000 الى : محمد محمود احمد محمد السيد

2 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   55746 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2013  برقم ايداع 5,321.000 الى : سهير محمد ابراهيم حسين ابو قوره

3 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   51038 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2012  برقم ايداع 9,825.000 الى : مجدى العربى غريب محمد جادو

4 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46541 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2006  برقم ايداع 7,662.000 الى : استبعاد السمه التجاريه / كافتريا المؤه

5 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34217 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-1997  برقم ايداع 2,768.000 الى : اضافه السمه التجاريه / فندق كازابلنكا

6 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52688 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2013  برقم ايداع 903.000 الى : استبعاد السمه التجاريه/ بنيان للمقاولت العامه وتوريد اعمال 

المقاولت والستيراد

7 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32099 وتم ايداعه بتاريخ   

31-12-1995  برقم ايداع 3,669.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ zemo international زيمو 

انترناشونال

8 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45899 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2006  برقم ايداع 1,942.000 الى : وليد السيد محمود متولى

9 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   53883 وتم ايداعه بتاريخ   

23-04-2013  برقم ايداع 3,245.000 الى : هبه ا مسعد صديق محمود شطا

10 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31443 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-1995  برقم ايداع 1,521.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ فراشه المحبوب

11 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31727 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-09-1995  برقم ايداع 2,398.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ جوهره الحميدى

12 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37947 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2000  برقم ايداع 5,300.000 الى : عيد فاضل محمدين عريبى

13 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39584 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2002  برقم ايداع 1,129.000 الى : ابراهيم احمد حسن محمد

14 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   54817 وتم ايداعه بتاريخ   

29-04-2013  برقم ايداع 4,222.000 الى : ثناء عبد العزيز يوسف العراقى

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مينا موريس عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    25705 قيدت فى 28-02-1988 برقم ايداع   323 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - السيد العربي سعد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    44801 قيدت فى 10-08-2005 برقم ايداع   

3518 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الجل التجارى لعتزال التجاره

3 - وائل محمد حسن سليمان و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    27942 قيدت فى 14-09-1991 برقم ايداع   

2211 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركه وتصفيتها

4 - ناصر ابراهيم السيد محمد صالح وشريكه حاتم احمد ابوالمعاطى   شركة سبق قيدها برقم    34906 قيدت 

فى 21-03-1998 برقم ايداع   830 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل 

التجارى لحل الشركه وتصفيتها

5 - ابراهيم خليل شراره و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    40424 قيدت فى 21-10-2002 برقم ايداع   

3924 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركه وتصفيتها

6 - ايهاب محمد توفيق زايد  و شركاه محلت ميس باريس   شركة سبق قيدها برقم    21767 قيدت فى 

03-09-1981 برقم ايداع   2335 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع المدون 

عنوانه بالشهاده

7 - عاطف فتحى محمد البلسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29356 قيدت فى 17-05-1993 برقم 

ايداع   1280 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

8 - احمد عزمي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    41338 قيدت فى 17-06-2003 برقم ايداع   3347 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركه وتصفيتها

9 - فتحي محمد فاروق ابو خضير علي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    47278 قيدت فى 2006-11-02 

برقم ايداع   10240 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

10 - محمد مصطفى عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    25232 قيدت فى 03-05-1987 برقم 

ايداع   897 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

11 - سامى نصر محمد ابو هيبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    58871 قيدت فى 09-01-2019 برقم 

ايداع   184 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

12 - شركه اراب اكسبريس للملحه ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم    31558 قيدت فى 1995-07-16 

برقم ايداع   1884 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

13 - حسام مطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    41034 قيدت فى 24-03-2003 برقم ايداع   1269 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة

14 - محمد السيد السيد السيد بسام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    58548 قيدت فى 20-03-2019 برقم 

ايداع   2334 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

15 - محمد السيد السيد السيد بسام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    58548 قيدت فى 02-05-2018 برقم 

ايداع   3788 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركه 

وتصفيتها

16 - يوسف يوسف محمد رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    36190 قيدت فى 10-05-1999 برقم ايداع   

1359 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

17 - مشالي اخوان   شركة سبق قيدها برقم    39663 قيدت فى 03-04-2002 برقم ايداع   1283 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

18 - ايمن السيد حامد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    42438 قيدت فى 21-03-2004 برقم ايداع   

1228 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا

19 - خيرى مفيد فخرى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    57669 قيدت فى 11-12-2014 برقم 

ايداع   3418 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
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20 - نبيل محمود محمد بقلوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    58351 قيدت فى 30-08-2017 برقم ايداع   

4320 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - ليلي علي محمد جبر وشركاها)خلفاء علي محمد جبر(0 شركة سبق قيدها برقم     43866 قيدت فى 

30-01-2005 برقم ايداع    429وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,500.000

2 - عبير محمود محمد سيد احمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     27792 قيدت فى 11-07-1991 برقم 

ايداع    1568وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  21,000.000

3 - شركة فايزة محمد احمد البحرى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     47487 قيدت فى 05-12-2006 برقم 

ايداع    11036وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

4 - محمد احمد محمد احمدعبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     34367 قيدت فى 20-09-1997 برقم 

ايداع    3284وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,050.000

5 - حازم عبده السكندراني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     31688 قيدت فى 28-08-1995 برقم ايداع    

2278وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  21,000.000

6 - سهير سادات الزينى ابو العز وشريكها شركة سبق قيدها برقم     58555 قيدت فى 10-05-2018 برقم 

ايداع    4065وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

7 - اسراء عبد الغفار عبد الغفار محمد الزينى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     26867 قيدت فى 

25-02-1990 برقم ايداع    468وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - عاطف فتحى محمد البلسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29356 قيدت فى 17-05-1993 برقم ايداع    

1280وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000.000

9 - عبير فاروق محمد على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     39650 قيدت فى 30-03-2002 برقم ايداع    

1237وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000.000

10 - اشرقت امين سعد امين حسن وشركاها شركة سبق قيدها برقم     40167 قيدت فى 17-08-2002 برقم 

ايداع    3010وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

11 - محمد احمد محمد احمد الخضيرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21656 قيدت فى 1981-07-02 

برقم ايداع    1445وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

12 - مصطفى محمد كامل مصطفى الصياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24357 قيدت فى 1985-11-04 

برقم ايداع    2184وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  24,000.000

13 - محمد محمد حامد سلطان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     31009 قيدت فى 05-01-1995 برقم ايداع    

63وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,800.000

14 - محمد احمد ابراهيم موسى وشريكه للمقاولت العامه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     

57452 قيدت فى 01-04-2014 برقم ايداع    1327وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  500,000.000

15 - فايند مارين لخدمات الغوص والنقاذ والسعافات الولية Find Marine شركة سبق قيدها برقم     

58307 قيدت فى 11-05-2017 برقم ايداع    2065وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,000,000.000

16 - خالد محمد ابراهيم محمد المكاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58307 قيدت فى 2017-05-11 

برقم ايداع    2065وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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17 - جمال محمد على العراقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13066 قيدت فى 28-09-1955 برقم ايداع    

972وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000.000

18 - شهيناز عبد المطلب ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     26290 قيدت فى 23-03-1989 برقم ايداع    

551وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

19 - نورهان حاتم مصطفى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     47674 قيدت فى 25-02-2007 برقم ايداع    

771وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

20 - محمد السيد السيد السيد بسام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58548 قيدت فى 02-05-2018 برقم 

ايداع    3788وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

21 - شركه احمد محمد محمد حسنين وغريب احمد محمد حسانين شركة سبق قيدها برقم     33723 قيدت فى 

29-03-1997 برقم ايداع    1100وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

450,000.000

22 - محمد على نصر حسوبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     40231 قيدت فى 04-09-2002 برقم ايداع    

3260وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

23 - وائل فؤاد شاهين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46870 قيدت فى 16-08-2006 برقم ايداع    8982

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  26,000.000

24 - جمال عبد الناصر محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58842 قيدت فى 26-12-2018 برقم 

ايداع    11716وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  17,500.000

25 - نصر فخرى شنوده ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27943 قيدت فى 15-09-1991 برقم ايداع    

2219وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000.000

26 - احمد مرسى احمد عبد الرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47040 قيدت فى 13-09-2006 برقم 

ايداع    9503وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000.000

27 - محمد خضر السيد الزغبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23165 قيدت فى 05-01-1984 برقم ايداع    

38وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600.000

28 - ياسر السيد محمود موسى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     35679 قيدت فى 21-11-1998 برقم ايداع    

3741وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

29 - الشركه الهندسيه للتبريد ) ايمن عابدين و شركاه شركة سبق قيدها برقم     32433 قيدت فى 

21-04-1996 برقم ايداع    1269وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

30 - شاهنده فؤاد محمد جوده وشريكها شركة سبق قيدها برقم     36671 قيدت فى 19-10-1999 برقم ايداع    

3214وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

31 - ايمن عادل عوض مصطفى عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     37716 قيدت فى 2000-08-20 

برقم ايداع    4425وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000.000

32 - مصطفى احمد محمد ابو العنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     43658 قيدت فى 14-12-2004 برقم 

ايداع    5449وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000.000

33 - شركة امينه احمد عبد العزيز حسن وشركاها شركة سبق قيدها برقم     28568 قيدت فى 1992-07-28 

برقم ايداع    1517وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,500.000
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العناوين

1 - عبير محمود محمد سيد احمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     27792 قيدت فى 11-07-1991 برقم 

ايداع    1568وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل مقر الشركه 

الى/27 محل شارع صفيه زغلول ورمسيس برج ريالتو

2 - السيد صديق محمد الفحله و شريكه محمد صديق محمد الفحله شركة سبق قيدها برقم     43599 قيدت فى 

01-12-2004 برقم ايداع    5129وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل مقر الشركه الى/محل رقم 1 عماره رقم 66 شارع البلديه وحاره ماهر ملك/السيد صديق محمد الفحله و 

محمد صديق محمد الفحله

3 - آمال ابو الفضل عبد الرحيم عبد اللطيف وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     34198 قيدت فى 

04-08-1997 برقم ايداع    2705وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

مكتب بالشقه رقم 3 عماره رقم 9 شارع الشهيد محمد الجيار وغزالى

4 - مايسه جلل عاشور وشركائها شركة سبق قيدها برقم     40466 قيدت فى 30-10-2002 برقم ايداع    

4070وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / حجره 

مكتب بالشقه بالدور التاسع ببرج فر شارع محمد محمود والجيش

5 - شركه محمد خليل خليل الشقر وشريكه حسن خليل الشقر شركة سبق قيدها برقم     28196 قيدت فى 

13-01-1992 برقم ايداع    106وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل النشاط الى/ورشه رقم 571 بلوك رقم 24 فاطمه الزهراء

6 - نورهان حاتم مصطفى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     47674 قيدت فى 25-02-2007 برقم ايداع    

771وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل مقر الشركه الى/محل رقم 8 

عماره هيئه قناه السويس مدخل د مساكن شباب المدينه

7 - وائل فؤاد شاهين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46870 قيدت فى 16-08-2006 برقم ايداع    8982

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/شقه رقم 108 الدور 

الول برج سرايا القبه شارع الجمهوريه واحمد ماهر

8 - شركه السيد يوسف محمد زين وميرفت محمد محمد للستيراد شركة سبق قيدها برقم     40990 قيدت فى 

15-03-2003 برقم ايداع    1133وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل مركز الشركه ليصبح / مكتب رقم 1 بالدور المسروق بالرودوشاسيه بالعقار رقم 79 شارع عبادى 

واسكندريه عماره الفيروز

9 - ايمن عادل عوض مصطفى عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     37716 قيدت فى 2000-08-20 

برقم ايداع    4425وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان الى/ 

الشقه رقم 6 الدور الثانى بعماره الندلس تعاونيات الزهور

10 - محمد احمد احمد جاد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45157 قيدت فى 22-10-2005 برقم ايداع    

4638وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدخل 71 طريق النصر-7

11 - محمد عبده الغيطاني وشريكته شركة سبق قيدها برقم     39363 قيدت فى 07-01-2002 برقم ايداع    

91وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد شقه رقم 9 مدخل  أ عماره رقم 12 

عمر بن الخطاب منخفض التكاليف

12 - محمد ابو زيد عطا السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     44302 قيدت فى 03-05-2005 برقم ايداع    

1928وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل مقر الشركه ليصبح / 

مشروع القنال الداخلى محل رقم 1 عماره 11 ب شارع نهضه مصر
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13 - محمد السيد السيد السيد بسام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58548 قيدت فى 02-05-2018 برقم 

ايداع    3788وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع  بمساكن 

النشاءات البحرية عمارة الحسين شارع عبد ا النديم واللواء سعيد الشرقاوى الوحدات السكنية ارقام 58و59و

14 - عادل عثمان رضوان عبد العال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26610 قيدت فى 18-07-1996 برقم 

ايداع    2215وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح/ 

المحل الكائن بشارع محمد على وسعد زغلول ملك الجمعيه الخيريه القبطيه الرثوذكسيه

15 - ياسر محمود السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33987 قيدت فى 10-06-1997 برقم ايداع    

1994وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد ش عبد العزيز وحارة الصمعى 

م زينب العيسوى
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النشاط

1 - آمال ابو الفضل عبد الرحيم عبد اللطيف وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     34198 قيدت فى 

04-08-1997 برقم ايداع    2705 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/ الستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

2 - مايسه جلل عاشور وشركائها شركة سبق قيدها برقم     40466 قيدت فى 30-10-2002 برقم ايداع    

4070 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / الستيراد فر حدود القواتين 

والقرارات المنظمه لذلك

3 - عاطف فتحى محمد البلسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29356 قيدت فى 17-05-1993 برقم ايداع    

1280 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تجاره مستلزمات سروجى

4 - عبير فاروق محمد على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     39650 قيدت فى 30-03-2002 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط/تجارة الدراجات و لوازمها و 

تصليحها بالتجزئة

5 - محمد احمد ابراهيم موسى وشريكه للمقاولت العامه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     57452 

قيدت فى 01-04-2014 برقم ايداع    1327 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه 

نشاط التطوير العقارى

6 - شركه محمد خليل خليل الشقر وشريكه حسن خليل الشقر شركة سبق قيدها برقم     28196 قيدت فى 

13-01-1992 برقم ايداع    106 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط/ تشغيل 

العاب كمبيوتر ماعدا مجالت الكمبيوتر والنترنت...اضافه نشاط/ورشه نجاره

7 - شهيناز عبد المطلب ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     26290 قيدت فى 23-03-1989 برقم ايداع    551 

وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركه ليصبح / تجاره الدوات الكهربائيه 

والهدايا والساعات وتعبئه وتوزيع مواد غذائيه وفلتر المياه

8 - فايند مارين لخدمات الغوص والنقاذ والسعافات الولية Find Marine شركة سبق قيدها برقم     58307 

قيدت فى 11-05-2017 برقم ايداع    2065 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

النشاط ليصبح/الخدمات العامه والنشطه البحريه وانشاء واقامه واداره حمامات السباحه والتوريدات واعمال 

الصيانه الخاصه بها وخدمات النقاذ والسعافات الوليه وتامين المسطحات المائيه وجميع اعمال الغوص والنقاذ 

والبحث والنتشال البحرى والتوريدات الخاصه بها وجميع الخدمات التميليه للمنشات الخاصه والعامه والرياضيه 

التوريدات والصيانه العامه وخدمات اعمال النظافه والتعقيم والتشجير )وذالك بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(

9 - خالد محمد ابراهيم محمد المكاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58307 قيدت فى 11-05-2017 برقم 

ايداع    2065 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/الخدمات العامه 

والنشطه البحريه وانشاء واقامه واداره حمامات السباحه والتوريدات واعمال الصيانه الخاصه بها وخدمات النقاذ 

والسعافات الوليه وتامين المسطحات المائيه وجميع اعمال الغوص والنقاذ والبحث والنتشال البحرى 

والتوريدات الخاصه بها وجميع الخدمات التميليه للمنشات الخاصه والعامه والرياضيه التوريدات والصيانه العامه 

وخدمات اعمال النظافه والتعقيم والتشجير )وذالك بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

10 - شركه احمد محمد محمد حسنين وغريب احمد محمد حسانين شركة سبق قيدها برقم     33723 قيدت فى 

29-03-1997 برقم ايداع    1100 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/ 

ليقتصر النشاط على/المقاولت العموميه والتوريدات العموميه فيما عدا )اجهزه الكمبيوتر_وتوريدات العماله_و 

الملبس العسكريه(
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11 - شركه مجاهد موتورز شركة سبق قيدها برقم     40399 قيدت فى 15-10-2002 برقم ايداع    3822 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/بيع وشراء السيارات

12 - محمد احمد احمد جاد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45157 قيدت فى 22-10-2005 برقم ايداع    

4638 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / صيانه الجهزه الكهربائيه المنزليه

13 - شركه السيد يوسف محمد زين وميرفت محمد محمد للستيراد شركة سبق قيدها برقم     40990 قيدت فى 

15-03-2003 برقم ايداع    1133 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد نشاط / 

تجاره الملبس الجاهزه

14 - البنك العقاري المصري العربي شركة سبق قيدها برقم     40024 قيدت فى 13-07-2002 برقم ايداع    

2573 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه 

بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على التمويل من 

الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل مختلف انواع 

الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) ب ( فتح و 

تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) ج ( القيام 

بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص 

مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا 

الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار السندات و 

الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وقت 

الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او فى 

الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق الوراق 

الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و القيام 

بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 

95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال الشركات و 

المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا للضوابط المقرره 

فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك و عملئه من 

مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك المركزى و بعد 

الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف امناء الستثمار 

نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( مباشره نشاط 

صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد 

الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال 

البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير 

فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من 

قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او 

الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او خارجها او 

ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا 

لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك
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الكيان القانونى

1 - عبير فاروق محمد على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     39650 قيدت فى 30-03-2002 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - محمد احمد محمد احمد الخضيرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21656 قيدت فى 02-07-1981 برقم 

ايداع    1445 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - محمد على نصر حسوبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     40231 قيدت فى 04-09-2002 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - نصر فخرى شنوده ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27943 قيدت فى 15-09-1991 برقم ايداع    

2219 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - ياسر السيد محمود موسى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     35679 قيدت فى 21-11-1998 برقم ايداع    

3741 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - مصطفى احمد محمد ابو العنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     43658 قيدت فى 14-12-2004 برقم 

ايداع    5449 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34367   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-1997 برقم ايداع    3284 الى   محمد احمد محمد احمدعبد الرحمن وشركاه

2 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22770   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-1983 برقم ايداع    527 الى   احمد احمد مجدى عبد الحليم يوسف غنيم وعبير عبد 

الحليم يوسف غنيم وشركائهم

3 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58555   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    4065 الى   سهير سادات الزينى ابو العز وشريكها

4 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26867   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-1990 برقم ايداع    468 الى   اسراء عبد الغفار عبد الغفار محمد الزينى وشركائها

5 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29356   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-1993 برقم ايداع    1280 الى   عاطف فتحى محمد البلسى وشريكه

6 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39650   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2002 برقم ايداع    1237 الى   عبير فاروق محمد على وشريكها

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40167   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-08-2002 برقم ايداع    3010 الى   اشرقت امين سعد امين حسن وشركاها

8 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21656   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-1981 برقم ايداع    1445 الى   محمد احمد محمد احمد الخضيرى وشركاه

9 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24357   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-1985 برقم ايداع    2184 الى   مصطفى محمد كامل مصطفى الصياد وشركاه

10 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31009   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-1995 برقم ايداع    63 الى   محمد محمد حامد سلطان وشريكته

11 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57452   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-04-2014 برقم ايداع    1327 الى   محمد احمد ابراهيم موسى وشريكه للمقاولت العامه 

والستيراد والتصدير

12 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27181   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-1990 برقم ايداع    1857 الى   هاله احمد احمد الزلط وشركائها

13 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13066   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-09-1955 برقم ايداع    972 الى   جمال محمد على العراقى وشركاه

14 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26290   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-1989 برقم ايداع    551 الى   شاهيناز عبد المطلب ابراهيم حسن وشركائها

15 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26290   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-1989 برقم ايداع    551 الى   شهيناز عبد المطلب ابراهيم

16 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31831   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-1995 برقم ايداع    2737 الى   يحيى ابو بكر وشريكته

17 -  فى تاريج :17-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47674   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2007 برقم ايداع    771 الى   نورهان حاتم مصطفى وشركاها
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18 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40231   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-09-2002 برقم ايداع    3260 الى   محمد على نصر حسوبه وشركاه

19 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27943   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-1991 برقم ايداع    2219 الى   نصر فخرى شنوده ابراهيم وشركاه

20 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47040   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-09-2006 برقم ايداع    9503 الى   احمد مرسى احمد عبد الرحيم وشركاه

21 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23165   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-1984 برقم ايداع    38 الى   محمد خضر السيد الزغبى وشركاه

22 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35679   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-1998 برقم ايداع    3741 الى   ياسر السيد محمود موسى وشريكته

23 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36671   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-10-1999 برقم ايداع    3214 الى   شاهنده فؤاد محمد جوده وشريكها

24 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37716   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-08-2000 برقم ايداع    4425 الى   ايمن عادل عوض مصطفى عوض وشركاه

25 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41720   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-09-2003 برقم ايداع    5201 الى   عاطف عز الدين محمد الطنطاوى وشريكته

26 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43658   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2004 برقم ايداع    5449 الى   مصطفى احمد محمد ابو العنين وشركاه
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الشخاص

1 - مصطفى صالح محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27485   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1991 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1991  بــ :  الموافقه على ما جاء بمحضر 

مجلس الداره رقم 12 لسنه 2022 المنعقد فى 2022/12/20 وهو تشكيل هيئه المكتب وتحديد من له حق 

التوقيع على الشيكات....1/الستاذ/ مصطفى صالح محمد سليمان )رئيس مجلس الداره(توقيع اول اصلى.....2/

الستاذ/محمود رائف محمد سعدى )سكرتير الجمعيه(توقيع ثانى اصلى.......3/المهندس/ محمد صالح محمود 

سليمان )نائب رئيس مجلس الداره(توقيع اول احتياطي......4/عل محمد عادل الحمامصى )مشرف مالى( توقيع 

ثانى احتياطى

2 - محمود رائف محمد سعدى  سكرتير الجمعيه   المقيد برقم قيد    27485   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1991 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1991  بــ :  

3 - محمد صالح محمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27485   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1991 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1991  بــ :  

4 - عل عادل محمد محمد الحمامصى  مشرف مالى   المقيد برقم قيد    27485   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1991 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1991  بــ :  

5 - محمد خليل خليل الشقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28196   وتم ايداعه بتاريخ    1992-01-13 

برقم ايداع   106 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1992  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين دون انفراد

6 - حسن خليل  الشقر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28196   وتم ايداعه بتاريخ    1992-01-13 

برقم ايداع   106 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1992  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين دون انفراد

7 - مروه فهمى محمد الصيفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27177   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-1990 برقم ايداع   1830 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1992  بــ :  

8 - منى ايمن حسن محمد جبر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27177   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-1990 برقم ايداع   1830 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1992  بــ :  

9 - ايمن  حسن  محمد جبر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27177   وتم ايداعه بتاريخ    1990-08-21 

برقم ايداع   1830 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1992  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

10 - دينا مصطفى عبد الرازق شعرواى  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  الغاء كافه التفويضات 

والصلحيات نظرا لستقالتها....وكذالك الغاء التفويضات والصلحيات الممنوحه  للستاذ/اسلم بكرى الضوى 

عبد القادر

11 - ياسر محمد السيد محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1993 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  )مدير منطقه القناه( فى تمثيل 

الشركه وله فى ذالك كافه الصلحيات من استلم وتسليم والتوقيع على المستندات والخطابات والطلبات والنماذج 

والستمارات والحضور والتعامل وانهاء الجراءات بجمهوريه مصر العربيه امام كل من الهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحره فى كافه اعمال الشركه لدى الهيئه وجميع إدارتها وقطعاتها ومجمع خدمات الستثمار وكافه 

الجهات الداريه والحكوميه والمصالح والهيئات وهيئه التامينات الجتماعيه وتامينات المقاولت ومكاتبها ومصلحه 

الجمارك وكافه اداراتها واقسامها والغرف التجاريه ومكاتب توثيق الخارجيه ومصلحه الشهر العقارى وكافه 

مكاتبها وكذا التاشير فى السجل التجارى والتصديق على عقود التعديل امام الجهات الداريه اى ان كانت واتخاذ 

كافه الجراءات اللزمه لعتماد محاضر الجمعيات العامه العاديه والغير عاديه واجتماعات مجلس الداره وكذالك 

امام كافه الموانى بجمهوريه مصر العربيه وهيئه قناه السويس وفروعها واقسامها وشركاتها والهيئه العامه للمنطقه 

القتصاديه بقناه السويس وله الحق فى توكيل او تفويض من يراه مناسبا فى كل او بعض مما ذكر
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12 - مصطفى محمود محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    29875   وتم ايداعه بتاريخ    1993-10-27 

برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1993  بــ :  )مدير قطاع الموارد البشريه والقطاع الدارى(فى 

تمثيل الشركه وله فى ذالك كافه الصلحيات من استلم وتسليم والتوقيع على المستندات والخطابات والطلبات 

والنماذج والستمارات والحضور والتعامل وانهاء الجراءات بجمهوريه مصر العربيه امام مصلحه الضرائب 

ومكاتبها ووزاره الماليه ومصلحه الشهر العقارى وكافه مكاتبها للتوقيع على خطابات مفردات المرتب وشهادات 

الخبره للعاملين بالشركه وهيئه التامينات الجتماعيه ومكاتبها وتامينات المقاولت ومكاتبها ومكاتب العمل وكافه 

الهيئات والمصالح الحكوميه اى ان كانت ومصلحه الجمارك وكافه اداراتها واقسامها وكذالك التعام والتوقيع امام 

كافه ادارات المرور بجمهوريه مصر العربيه واستخراج التراخيص وتجديدها واستخراج شهدات بيانات المرور 

فى كل ما يلزم او يتعلق بذالك للمركبات والسيارات والتوبيسات وكافه الموانى بجمهوريه مصر العربيه وهيئه 

قناه السويس وفروعها واقسامها والهيئه العامه للمنطقه القتصاديه لقناه السويس فى التوقيع على كشوف المرتبات 

الخاصه بالعاملين وله الحق فى توكيل او تفويض من يراه مناسبا فى كل او بعض مما ذكر

13 - بسام فاروق حماده القصاص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34949   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-1998 برقم ايداع   1021 تم التأشير فى تاريخ 02-04-1998  بــ :  يضاف الى بند الداره 

والتوقيع...التوقيع على عقود بيع الوحدات النهائيه امام مصلحه الشهر العقارى وشائعه ومفرزه للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين والتوقيع على الحصص العقاريه فى الرض سواء شائعه او مفرزه

14 - حسين احمد محمود مرشد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34949   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-1998 برقم ايداع   1021 تم التأشير فى تاريخ 02-04-1998  بــ :  يضاف الى بند الداره 

والتوقيع...التوقيع على عقود بيع الوحدات النهائيه امام مصلحه الشهر العقارى وشائعه ومفرزه للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين والتوقيع على الحصص العقاريه فى الرض سواء شائعه او مفرزه

15 - محمد عوض محمود عابدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32433   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1996 برقم ايداع   1269 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1999  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

16 - عمر محمد عوض محمود عابدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32433   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1996 برقم ايداع   1269 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1999  بــ :  

17 - عبد الرحمن محمد  عوض محمود عابدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32433   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1996 برقم ايداع   1269 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1999  بــ :  

18 - محمد عبده محمد كرار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18489   وتم ايداعه بتاريخ    1976-11-22 

برقم ايداع   2136 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2000  بــ :  )العضو المنتدب التنفيذى(تفويض العضو المنتدب 

التنفيذى للشركه بالقيام بكافه حقوق الداره والتوقيع عن الشركه وتفويض الغير بالتوقيع كما يمثل الشركه امام 

القضاء وفى صلتها بالغير وله الحق فى القتراض والرهن لصدار خطابات الضمان الخاصه بالشركه وكذالك 

تفويضه بالتوقيع على عقود البيع او التوكيلت العامه و الخاصه بالبيع وذالك عما تجريه الشركه من مزادات علنيه 

لسياراتها او اتوبيستها ومواتير السيارات والتوبيسات واللنشات لمن يرسى عليهم المزادات

19 - ابراهيم عبد الهادى ابراهيم الدسوقى  موظف   المقيد برقم قيد    18489   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1976 برقم ايداع   2136 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2000  بــ :  بموجب قرار رقم ) 79 ( لسنه 

2022 تم تكليفه مستخلص ثان سياحه بتوكيل القاهره للملحه والسياحه ومسؤل عن اعمال التخليص الجمركى 

بالشركه
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20 - محمد حسن عبدالكريم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39830   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2002 برقم ايداع   1846 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2002  بــ :  رئيس مجلس الداره محمد حسن 

عبد الكريم محمد حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وله الجق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وك<لك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكفاله الغير والكفاله من الغير وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات وله حق التعوقيع امام مصلحه الشهر العقارى والتعامل مع السجل التجارى 

ومصلحه الضرائب وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق  قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه المستندات الزنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مازكر

21 - محمد يوسف متولى عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    39830   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2002 برقم ايداع   1846 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2002  بــ :  

22 - سميره علي محمد جبر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    43866   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2005  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

23 - محمد  محمد  عبود  جبر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43866   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2005  بــ :  

24 - وائل محمد عبود حسن جبر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43866   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2005  بــ :  

25 - سماح محمد عبود حسن جبر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    43866   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2005  بــ :  

26 - فرح وائل فؤاد توفيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46870   وتم ايداعه بتاريخ    2006-08-16 

برقم ايداع   8982 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  قاصر بوليه والدها

27 - يوسف وائل فؤاد توفيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46870   وتم ايداعه بتاريخ    2006-08-16 

برقم ايداع   8982 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  

28 - رمضان فتحى محمد ابو زيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28568   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1992 برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

29 - امينه   احمدعبد  العزيز حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28568   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1992 برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  ولهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

30 - زينب فتحى محمد ابو زيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28568   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1992 برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  

31 - موسى فتحى محمد ابو زيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28568   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1992 برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  

32 - فتحى فتحى محمد ابو زيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28568   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1992 برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  

33 - اسلم  عبدالوهاب نصر الشوبكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57448   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2014 برقم ايداع   1263 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2014  بــ :  له حق الداره و التوقيع منفردا 

عن نشاط التخليص الجمركى و جميع النشطه المذكوره بالعقد

34 - زينب عبد المنعم حسن صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23891   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1985 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

35 - محمود مصطفى محمد حمام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23891   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1985 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  
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36 - منه ا مصطفى محمد حمام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23891   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1985 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  خروج من الشركه

37 - حسنى   عبد  المنعم  حسن  محمد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23891   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1985 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  خروج من الشركة للوفاه

38 - جمال عبد الناصر محمد على عبد الحافظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين 

او منفردين

39 - ليلى محمد  على عبد الحافظ  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  خروج للوفاه

40 - احمد محمد سمير على عبد الكريم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

41 - محمد محمد على عبدالحافظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

42 - عبد الحكيم عامر محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

43 - امل محمد سمير على عبد الكريم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

44 - طارق محمد سمير على محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   11716 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

45 - محمد احمد ابو المعاطى ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47487   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2006 برقم ايداع   11036 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  

46 - ناجى محمد احمد البحرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47487   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2006 برقم ايداع   11036 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  متخارج للوفاه

47 - رجاء محمد احمد البحرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47487   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2006 برقم ايداع   11036 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  خروج للوفاه

48 - حسام محمد عباس محمود شهده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58307   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   2065 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

49 - حسام محمد عباس محمود شهده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58307   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   2065 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

50 - عزيزه السيد سليمان محمد غانم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58307   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   2065 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

51 - عزيزه السيد سليمان محمد غانم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58307   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   2065 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

52 - ديانا  سامح على مسعد عليوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1991 برقم ايداع   1568 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  

53 - عبير محمود محمد سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1991 برقم ايداع   1568 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده..

يضاف اليها حق الرهن والقتراض

54 - علىالدين سامح على مسعد عليوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1991 برقم ايداع   1568 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  

55 - محمد سامح على مسعد عليوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1991 برقم ايداع   1568 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  قاصر بوليه والدته

56 - فريده سامح على مسعد عليوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27792   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1991 برقم ايداع   1568 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  قاصر بوليه والدتها
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57 - فاطمة السيد محمد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32673   وتم ايداعه بتاريخ    

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

58 - ايمان احمد محمد عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34367   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1997 برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

59 - منى احمد محمد احمد عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34367   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1997 برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

60 - احمد محمد احمد عبد الرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34367   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1997 برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

61 - محمد احمد محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34367   وتم ايداعه بتاريخ    1997-09-20 

برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

62 - جوزيف سمير صديق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    59450   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2022 برقم 

ايداع   5329 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

63 - جوزيف سمير صديق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    59450   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2022 برقم 

ايداع   5329 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

64 - بدر احمد محمود المر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    1983-03-24 

برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  عدلت صفتها الى شريكة موصية

65 - عبير عبد الحليم يوسف غنيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع مجتمعين 

دون انفراد

66 - احمد احمد مجدى عبد الحليم يوسف غنيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع مجتمعين 

دون انفراد

67 - رحمة  طارق  عبدالحليم عبدالحليم  عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

68 - هانيا طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

69 - راندا  طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

70 - يوسف طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

71 - محمد طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

72 - طارق طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

73 - أحمد طارق عبدالحليم عبدالحليم عبده يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

74 - طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

75 - محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

76 - راندا احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

77 - حماده احمد مجدى عيد  يوسف غنيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  
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78 - شيرين محمد متولى محمد الشربينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

79 - نجلء محمد متولى محمد الشربينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

80 - ايمان محمد متولى محمد الشربينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

81 - احمد محمد متولى محمد الشربينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22770   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1983 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

82 - سهير سادات الزينى ابو العز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58555   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

83 - ياسر سادات الزينى  ابو العز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58555   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

84 - تيسير  سادات الزينىابوالعز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58555   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

85 - عيشه محمد السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    1990-02-25 

برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

86 - عبد الغفار عبد الغفار محمد الزينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

87 - احمد عبد الغفار محمد الزينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

88 - اسراء عبد الغفار عبد الغفار محمد الزينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

89 - ماجده محمد السيد محمد الزغوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

90 - اسماء عبد الغفار عبد الغفار محمد الزينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  موصى قاصر بوليه والدتها

91 - رضا عبد الغفار محمد الزينى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26867   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1990 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

92 - محمود فتحى محمد البلسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29356   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1993 برقم ايداع   1280 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

93 - سلوى فاروق محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

94 - محمد فاروق محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

95 - جيهان فاروق محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

96 - عبير فاروق محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    2002-03-30 

برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

97 - عزيزه التميمي عبده الحوت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

98 - سحر فاروق محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

99 - طارق  فاروق  محمد  على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    39650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2002 برقم ايداع   1237 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  
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100 - شروق احمد محمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40167   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2002 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

101 - امين سعد امين حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40167   وتم ايداعه بتاريخ    2002-08-17 

برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تعديل صفته الى شريك موصى

102 - اشرقت امين سعد امين  حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40167   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2002 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

103 - احمد محمد احمد الخضيرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

104 - محمد احمد محمد احمد الخضيرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

105 - محمود  عبد العال  سعيد عمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

106 - رضا محمد حسن ابو شوارب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

107 - هبه احمد محمد احمد الخضيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

108 - امانى اخمد محمد الخضيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21656   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1981 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

109 - محمد  كريم على مصطفى الصياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24357   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1985 برقم ايداع   2184 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

110 - على مصطفى حسن الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24357   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1985 برقم ايداع   2184 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

111 - مصطفى محمد كامل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24357   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1985 برقم ايداع   2184 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

112 - رانيا كامل مصطفى الصياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24357   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1985 برقم ايداع   2184 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

113 - عل محمد فتحى احمد ابو سعده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24357   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1985 برقم ايداع   2184 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

114 - هويدا محمد حامد سلطان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31009   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1995 برقم ايداع   63 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

115 - محمد محمد  حامد سلطان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31009   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1995 برقم ايداع   63 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد
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116 - محمد  احمد ابراهيم  موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57452   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد 

وله الختصاصات التيه:يملك حق التوقيع على معاملت الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والرسميه 

والوزارات والجهزه التنفذيه التابعه للدوله والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحه الجوازات 

والهجره والجنسيه ومصلحه الجمارك بجميع هيائتها واداراتها والرادات التابعه لها والغرفه التجاريه والسجل 

التجارى والجهاز التنفيذى للمنطقه الحره وهيئه المساحه والرى وهيئه الستثمار والهيئه العامه للرقابه على 

الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل جمهوريه مصر العربيه والموانى والمطارات وكافه 

الحهزه التابعه للحياء بكافه محافظات الجمهوريه وله حق التوقيع باسم الشركه امام وزاره الدفاع المصريه)

القوات المسلحه المصريه(بجميع فروعها وهياتها والتوقيع امامها باسم الشركه ولذالك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات البنكيه بكافه انواعها وفتح واغلق الحسابات البنكيه واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وابرام التسهيلت البنكيه والتوقيع على عقود التسهيلت البنكيه وله حق التوقيع امام 

جميع البنوك والمصارف باسم الشركهوله حق التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى ذالك كافه 

الصلحيات سواء ذكرت ام لم تذكر وله حق ابرام التوكيلت وعقود البيع والبدل واليجار والتصديق عليهم وعقود 

الرهن للوحدات السكانيه امام الشهر العقارى والتوثيق وله حق التوقيع والتصديق على العقود المسجله والمشهره 

الشهر العقارى وله الحق فى ابرام جميع العقود والصفقات بمعاملت الشركه بالنقدى او بالجل وله حق التوقيع 

على العقود الشتراك فى التاسيس الشركات والندماج فى الشركات الخرى وحق الفسخ او التخارج من تلك 

الشركه وله حق التوقيع على عقود شراء وبيع جميع المواد والمهمات والمواد الخام والبضائع والمنقولت 

والعقارات والرضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام الشهر العقارى والتوثيق وله حق التفويض او 

توكيل غيره سواء من اطراف الشركه او من غيرهم فى كل او بعض ما ذكر

117 - ابراهيم نصر ابراهيم ابو الريش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57452   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

118 - تغريد حسين محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57452   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

119 - محمود احمد فواد احمد رشوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57452   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

120 - فاطمه احمد احمد الزلط  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27181   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1990 برقم ايداع   1857 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تعديل صفتها لتصبح شريك 

موصى

121 - هاله احمد احمد الزلط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27181   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1990 برقم ايداع   1857 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرد

122 - جمال محمد على العراقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

123 - محمد السيد محمد على العراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

124 - امل  شلبى محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

125 - عمر السيد محمد على العراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

126 - ابو بكر السيد محمد على العراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

127 - نورهان السيد محمد على العراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

128 - السيد محمد على العراقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه
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129 - محمد عبده محمد على العراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13066   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1955 برقم ايداع   972 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

130 - شهيناز  عبد المطلب  ابراهيم حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26290   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-1989 برقم ايداع   551 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

131 - حسن البنا محمد محمد عبد الفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26290   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-1989 برقم ايداع   551 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

132 - سعاد السيد عبد الوهاب حجازي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  خروج من الشركه

133 - حاتم مصطفي ربيع احمد الفضالي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

134 - رضوى حاتم مصطفى ربيع الفضالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين دون 

انفراد

135 - نورهان حاتم مصطفى الفضالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع مجتمعين 

دون انفراد

136 - دينا حاتم مصطفى الفضالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين دون 

انفراد

137 - كريم حاتم مصطفى ربيع الفضالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47674   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين دون 

انفراد

138 - السيد علي نصر حسوبه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    40231   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   3260 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  دخول

139 - محمد على نصر حسونه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40231   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   3260 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

140 - رامى  منير فخرى شنوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

141 - نصر    فخرى   شنوده  ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

ومنفردين

142 - نعيم فخرى شنوده ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

او منفردين

143 - مجدى  فخرى  شنوده ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع مجتمعين 

و منفردين

144 - عادل فخرى شنوده  ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين

145 - منير  فخرى  شنوده ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

146 - ميرى  منير فخرى شنوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27943   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1991 برقم ايداع   2219 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج من الشركه
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147 - احمد مرسى احمد عبد الرحيم سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

148 - رباب مرسى احمد عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

149 - زينب مرسى احمد عبد الرحيم سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

150 - مرسي احمد عبد الرحيم سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

151 - محمود مرسى احمد عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

152 - سعاد مرسى احمد عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

153 - مروه مرسى احمد عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

154 - رشا مرسى احمد عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47040   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

155 - خضر السيد الزغبي عشري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23165   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1984 برقم ايداع   38 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

156 - سيد خضر السيد الزغبى  العشرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23165   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1984 برقم ايداع   38 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

157 - نبيله احمد السيد الشوش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35679   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   3741 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

158 - ياسر السيد محمود موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35679   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   3741 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع منفرد عن 

الشركه ويمثلها امام كافه الجهات الرسميه والهليه والبنوك وكافه المصالح الحكوميه والهليه وفى كافه المعاملت 

وابرام العقود الخاصه

159 - حنان السيد محمود موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35679   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   3741 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

160 - شاهنده فؤاد محمد جوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36671   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   3214 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده

161 - شريف فؤاد محمد جوده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36671   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   3214 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

162 - سهير  ابراهيم  يوسف  سرحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36671   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   3214 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

163 - ساره  عادل  عوض مصطفى عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    37716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

164 - محمد عادل عوض مصطفى عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    37716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

165 - نبيله محمد محمد الشويحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    37716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  خروج من الشركه وادراتها

166 - ايمن عادل عوض مصطفى عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    37716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

167 - عادل عوض مصطفى عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    37716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  خروج للوفاه
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168 - هاله فاروق  محمد رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41720   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2003 برقم ايداع   5201 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

169 - احمد عاطف عز الدين محمد الطناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41720   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2003 برقم ايداع   5201 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

170 - شرين احمد محمد ابو العنين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43658   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2004 برقم ايداع   5449 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

171 - مصطفى احمد محمد ابو العنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43658   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2004 برقم ايداع   5449 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفرد

172 - احمد احمد محمد ابو العنين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43658   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2004 برقم ايداع   5449 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

173 - احمد محمد متولى ابو العنين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43658   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2004 برقم ايداع   5449 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

174 - خديجه الششتاوي العبادي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43658   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2004 برقم ايداع   5449 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  خروج من الشركه للوفاه
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تجديد افراد

1 - مكتب محمد احمد ذكرى للمقاولت والستيراد والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19351   

قيدت فى   05-12-1977 برقم ايداع    1775 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

2 - ممدوح محمد محمد البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28865   قيدت فى   05-12-1992 برقم ايداع    

2491 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

3 - محمد احمد التابعي قوطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39671   قيدت فى   07-04-2002 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

4 - اعتماد حسن علي عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46831   قيدت فى   10-08-2006 برقم ايداع    

8871 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

5 - شرين السيد مصطفي المطري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47738   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    

2300 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

6 - هبه محمد على محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48544   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

4530 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

7 - محمد الرفاعى احمد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48975   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    5178 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

8 - رضوى محمد محمد احمد المياح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49513   قيدت فى   30-09-2012 برقم 

ايداع    6500 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

9 - اسماء شاكر محمدالسيدجلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49979   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

7791 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

10 - صابرين شاكر محمد السيدجلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49980   قيدت فى   24-10-2012 برقم 

ايداع    7792 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

11 - فكرى بدرى بخيت الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50597   قيدت فى   25-11-2012 برقم ايداع    

8999 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

12 - محمد السيد عبد الوهاب عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50751   قيدت فى   29-11-2012 برقم 

ايداع    9253 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

13 - ر شا السيد العربى محمد السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51163   قيدت فى   2012-12-12 

برقم ايداع    10008 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

14 - فوزى عبده السيد محمد هتيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58301   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    1980 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

15 - محمد مصطفى  محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22233   قيدت فى   12-04-1982 برقم 

ايداع    734 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

16 - محمد سعد سعد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25421   قيدت فى   08-09-1987 برقم ايداع    

1551 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

17 - مصطفى السيد الطواشليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25428   قيدت فى   13-09-1987 برقم ايداع    

1576 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

18 - حلمى نصيف سهد يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28657   قيدت فى   07-09-1992 برقم ايداع    

1812 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

19 - حسين  عبد السلم  الغيطانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28813   قيدت فى   10-11-1992 برقم 

ايداع    2327 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-09

20 - توفيق توفيق السيد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28870   قيدت فى   07-12-1992 برقم ايداع    

2510 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06
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21 - عادل عبدا بن سلم عوض العراقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39295   قيدت فى   2001-12-09 

برقم ايداع    4601 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-08

22 - يسري محمد منصور سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47772   قيدت فى   07-11-2007 برقم ايداع    

4752 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

23 - محمد ناجى محمد همام رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48435   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    4370 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

24 - فتحى عبد الغفار ابراهيم عطعوط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50024   قيدت فى   31-10-2012 برقم 

ايداع    7860 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

25 - اسماء خليل محمد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50050   قيدت فى   31-10-2012 برقم ايداع    

7901 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

26 - سماح على حسين التونى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50212   قيدت فى   08-11-2012 برقم 

ايداع    8251 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

27 - حازم محمد طلعت محمد يوسف عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50712   قيدت فى   2012-11-28 

برقم ايداع    9194 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

28 - رانيا محمد محمود البسطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50730   قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    

9220 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

29 - ترنديل احمد على شنشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50833   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

9369 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

30 - رغده محمد طلعت محمد عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50891   قيدت فى   04-12-2012 برقم 

ايداع    9587 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

31 - عربى احمد متولى محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50919   قيدت فى   2012-12-05 

برقم ايداع    9639 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

32 - صباح كامل ابو زيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51157   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

9999 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

33 - عل محمد عباس عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51745   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

10799 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

34 - امل محمد محمد المراوحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52079   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

133 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

35 - حسن محمود حسن احمد المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58268   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    1257 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

36 - محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19130   قيدت فى   29-08-1977 برقم ايداع    1407 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

37 - محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19130   قيدت فى   14-09-1985 برقم ايداع    1921 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

38 - السيد عبد الرحمن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21602   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

902 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

39 - محمد صالح خطاب الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28422   قيدت فى   13-05-1992 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

40 - محمد محمد احمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28750   قيدت فى   21-10-1992 برقم ايداع    

2168 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

41 - محمد طه محمود شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34231   قيدت فى   13-08-1997 برقم ايداع    

2808 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

42 - ناصر مصطفى محمد على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36851   قيدت فى   04-12-1999 برقم 

ايداع    3952 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03
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43 - منال محمد محمد فويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39912   قيدت فى   08-06-2002 برقم ايداع    

2149 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

44 - سناء محمود شكري السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47199   قيدت فى   16-10-2006 برقم ايداع    

10006 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

45 - يوسف محمد يوسف البواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48839   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

4956 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

46 - السعيد مصطفى احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49004   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    5217 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

47 - حسن ابراهيم حسن البلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50193   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

8208 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

48 - مياده صديق عبده صديق عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50410   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    8658 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

49 - مها ابو النور ابو النور اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50545   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    8920 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

50 - سهام ابراهيم احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50780   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

9294 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

51 - رحاب متولى صالح محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50881   قيدت فى   2012-12-04 

برقم ايداع    9570 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

52 - مجدى العربى غريب محمد جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51038   قيدت فى   10-12-2012 برقم 

ايداع    9825 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

53 - محمد فوزى عمر عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51539   قيدت فى   23-12-2012 برقم 

ايداع    10526 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

54 - فاطمه محمد السيد محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51680   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10725 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

55 - منى على محمد النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51802   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    

10892 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-26

56 - عبده اسماعيل محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18776   قيدت فى   22-03-1977 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

57 - حسنى عبد القادر محمد ابو صالحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19252   قيدت فى   1977-10-17 

برقم ايداع    1595 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

58 - ابرهيم السيد يوسف البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25404   قيدت فى   01-09-1987 برقم 

ايداع    1496 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

59 - محمد محمد حسن ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33857   قيدت فى   14-05-1997 برقم ايداع    

1602 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

60 - محمد محمد حسن ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33857   قيدت فى   12-12-2006 برقم ايداع    

11177 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

61 - محمد محمد حسن ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33857   قيدت فى   12-12-2006 برقم ايداع    

11178 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

62 - ايمن موسى عطيه عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34698   قيدت فى   23-12-1997 برقم ايداع    

4510 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

63 - العربى محمد عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37922   قيدت فى   15-10-2000 برقم 

ايداع    5218 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

64 - خالد محمد احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40204   قيدت فى   26-08-2002 برقم 

ايداع    3148 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

Page 38 of 67 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

65 - اسعد رشاد السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40268   قيدت فى   26-04-2015 برقم ايداع    

1751 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

66 - اسعد رشاد السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40268   قيدت فى   14-09-2002 برقم ايداع    

3396 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

67 - احمد محمد عبد العزيز عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42244   قيدت فى   11-02-2004 برقم ايداع    

551 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

68 - هانم محمود جمعه العوادلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46458   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    

7285 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

69 - عليه مسعد السعيد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46785   قيدت فى   06-08-2006 برقم 

ايداع    8754 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

70 - محمد مسعد حسن البلسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46922   قيدت فى   24-08-2006 برقم ايداع    

9142 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

71 - على محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48049   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

4530 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

72 - رانيا احمد على حسن الفطايرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48531   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    4511 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

73 - عمرو محمد يوسف محمد البواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48838   قيدت فى   29-08-2012 برقم 

ايداع    4955 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

74 - ايمن محمد يوسف البواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48840   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

4957 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

75 - انجى مصطفى محمد ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49045   قيدت فى   2012-09-05 

برقم ايداع    5298 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

76 - رغداء حسن عبد الرحمن احمد نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49239   قيدت فى   2012-09-12 

برقم ايداع    5615 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

77 - موسى احمدسعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49982   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

7797 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

78 - ساميةعا دل عبد ا على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50112   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    8017 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

79 - عمرو على حسن اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50359   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

8551 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

80 - هشام على ابو العطا الغيطانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50373   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    8583 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

81 - امل محمد مهدى صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50699   قيدت فى   28-11-2012 برقم ايداع    

9180 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

82 - عبير سمير طه الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50734   قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    

9224 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

83 - على احمد محمود ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50837   قيدت فى   03-12-2012 برقم 

ايداع    9375 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

84 - مروه السيد العربى الدسوقى احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50884   قيدت فى   

04-12-2012 برقم ايداع    9573 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-03

85 - محمود محمد محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22554   قيدت فى   13-11-1982 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

86 - محمد ابراهيم حسنين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24970   قيدت فى   13-11-1986 برقم 

ايداع    2862 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12
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87 - خليل السيد احمد الخضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28409   قيدت فى   06-05-1992 برقم ايداع    

943 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

88 - السيد محمد عبدالرحمن احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40463   قيدت فى   2002-10-29 

برقم ايداع    4065 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

89 - فاطمه محمود محمد نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45034   قيدت فى   24-09-2005 برقم ايداع    

4234 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-23

90 - السيد العربي محمد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45777   قيدت فى   05-03-2006 برقم 

ايداع    1405 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

91 - امنية عبد الرحمن بهلول حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48532   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    4512 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

92 - حسام محمد محسن محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48605   قيدت فى   2012-08-15 

برقم ايداع    4606 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

93 - ايمان محمود محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49140   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

2426 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

94 - سمير مصطفى النحاس حسين االسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49232   قيدت فى   2012-09-12 

برقم ايداع    5607 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

95 - اميمه عبد الحميد عبده الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49327   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    

2144 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

96 - اشجان فاروق لسيد مؤيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50144   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

8093 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

97 - محمد مرسى سليمان البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50355   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    8547 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

98 - السيدمحمدمعاطى الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50364   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

8567 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

99 - بسيمه محمد السيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50508   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

8844 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

100 - محمد محمود محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50540   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

8913 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

101 - مروة كمال الدين حامد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50697   قيدت فى   28-11-2012 برقم 

ايداع    9178 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

102 - ولء حسن غريب هلهول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50977   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

9731 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

103 - نجيه محمود محمد الغزولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51158   قيدت فى   12-12-2012 برقم 

ايداع    10000 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

104 - رانده احمد حسن جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58366   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

4609 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

105 - سمير محمد ابوالعنين فلفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26611   قيدت فى   25-10-1989 برقم ايداع    

1818 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

106 - ليلى محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27945   قيدت فى   17-09-1991 برقم ايداع    

2240 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

107 - مكتبه المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28873   قيدت فى   09-12-1992 برقم ايداع    2526 

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

108 - ساميه عبده عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34347   قيدت فى   13-09-1997 برقم ايداع    

3182 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

Page 40 of 67 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

109 - السيد العربى ابوالمعاطى علود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34577   قيدت فى   20-11-1997 برقم 

ايداع    4102 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

110 - رفعت عبد الحكيم همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34625   قيدت فى   04-12-1997 برقم ايداع    

4275 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

111 - احمد دسوقي محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34719   قيدت فى   31-05-2004 برقم ايداع    

2518 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-30

112 - احمد دسوقى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34719   قيدت فى   31-12-1997 برقم ايداع    

4597 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

113 - عبد العزيز محمد يوسف المغربل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35215   قيدت فى   1998-06-30 

برقم ايداع    2019 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

114 - فاديه محمد محمود الشعار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39888   قيدت فى   29-05-2002 برقم ايداع    

2045 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

115 - مروه حسن على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48305   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

4152 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

116 - نرمين على احمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48971   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

5174 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

117 - محمد عاطف على محمود مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49037   قيدت فى   2012-09-05 

برقم ايداع    5289 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

118 - ابراهيم محمد محمود ابو رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49060   قيدت فى   06-09-2012 برقم 

ايداع    5333 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

119 - هبه شوقى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49415   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

6295 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

120 - مروه محسن ابراهيم الدسوقى ابوالوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49645   قيدت فى   2012-10-07 

برقم ايداع    6871 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

121 - داليا شوقى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49717   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

7267 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

122 - محمد صديق عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50055   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

7913 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

123 - احمد حلمى احمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50287   قيدت فى   2012-11-13 

برقم ايداع    8400 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

124 - نسمه عبد المعطى رجب مصطفى الكنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51311   قيدت فى   

17-12-2012 برقم ايداع    10217 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

125 - حنان محمد محمد الليلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51912   قيدت فى   31-12-2012 برقم ايداع    

11039 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

126 - صيدليه الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30926   قيدت فى   11-12-1994 برقم ايداع    2965 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

127 - محمد عباس  السيد الخميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34108   قيدت فى   14-07-1997 برقم 

ايداع    3437 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

128 - حسن عبد ا ابراهيم الدسوقي الطناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39371   قيدت فى   

08-01-2002 برقم ايداع    114 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

129 - مركز حفنى للتجاره و الستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39515   قيدت فى   05-03-2002 برقم 

ايداع    835 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04
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130 - محمد ابو الفضل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48683   قيدت فى   22-08-2012 برقم 

ايداع    4707 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

131 - محمود عبد المجيد محمد لطيف الجريتلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48920   قيدت فى   

03-09-2012 برقم ايداع    5097 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-02

132 - وديعه محمد نجيب محمود احمد شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49262   قيدت فى   2012-09-13 

برقم ايداع    5723 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

133 - حنان احمد على مزروع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49468   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

6397 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

134 - مى حسن على على الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49469   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    6391 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

135 - عباس عباس شلبى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49625   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

6775 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

136 - عوض على مرزوق محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50138   قيدت فى   2012-11-06 

برقم ايداع    8086 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

137 - عبده محمد نجيب محمود احمد شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50517   قيدت فى   2012-11-22 

برقم ايداع    8868 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

138 - محمد رمضان عبده احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50983   قيدت فى   2012-12-06 

برقم ايداع    9737 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

139 - السيد سالم سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51012   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

9783 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

140 - فاطمه محمد على البدرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51178   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

10036 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

141 - هناء احمد احمد الدنون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51186   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

10051 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

142 - اسماء امين عبد الموجود عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51920   قيدت فى   2012-12-31 

برقم ايداع    11047 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

143 - سناء امين عبد الموجود عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52021   قيدت فى   2013-01-02 

برقم ايداع    61 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

144 - مروه محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55304   قيدت فى   02-05-2013 برقم ايداع    

4700 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-01

145 - محمد محمد احمد قوطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28478   قيدت فى   09-06-1992 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-08

146 - محمد رضا انور  السيد محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28864   قيدت فى   1992-12-05 

برقم ايداع    2490 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

147 - هانم محمد بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33684   قيدت فى   20-03-1997 برقم ايداع    952 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

148 - ابراهيم السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39326   قيدت فى   26-12-2001 برقم ايداع    

4727 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

149 - جمال احمد محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45016   قيدت فى   19-09-2005 برقم ايداع    

4167 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

150 - هدى محمد النبوى البلسى البلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49016   قيدت فى   2012-09-04 

برقم ايداع    5231 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

151 - ايمان يوسف محمد احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49463   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    6390 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26
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152 - حسن محمد احمد السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50013   قيدت فى   30-10-2012 برقم 

ايداع    7845 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

153 - حليمة ابراهيم الدسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50915   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    9633 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

154 - جيهان عبده احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50958   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

9703 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

155 - فاتن عبد الحميد احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51698   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10749 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

156 - عبده محمد محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18900   قيدت فى   08-05-1977 برقم 

ايداع    925 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

157 - هلل يوسف هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22437   قيدت فى   18-08-1982 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

158 - مهندس خليل محمد خليل شرارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22517   قيدت فى   20-10-1982 برقم 

ايداع    1737 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-19

159 - سمير السعيد الشعبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28916   قيدت فى   23-12-1992 برقم ايداع    

2646 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

160 - هدى عبد الحميد احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48267   قيدت فى   2012-07-31 

برقم ايداع    4031 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

161 - السيد محمد السيد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48596   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    4597 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

162 - نوراعلى الشمسى عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48599   قيدت فى   2012-08-15 

برقم ايداع    4600 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

163 - منه ا محمد محمد البساطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48875   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    5015 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

164 - مصطفى على على حسين العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49720   قيدت فى   2012-10-15 

برقم ايداع    7270 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

165 - احمد محمد محمدضلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50073   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

7941 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

166 - محمود محمد محمد محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50250   قيدت فى   2012-11-11 

برقم ايداع    8311 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

167 - احمد السيد محمد احمد ابو سليمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50549   قيدت فى   2012-11-25 

برقم ايداع    8928 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

168 - كريستينا موريس ميخائيل واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50632   قيدت فى   2012-11-26 

برقم ايداع    9054 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

169 - حسين رمضان محمد حسن ابراهيم الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50653   قيدت فى   

27-11-2012 برقم ايداع    9094 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

170 - جلل الدين محمود الهندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22249   قيدت فى   22-04-1982 برقم ايداع    

780 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

171 - محمد على محمد القبرصلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41366   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    3689 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

172 - رحاب محمد شوقى نعمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48646   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    4662 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

173 - محمد حامد محمد عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48909   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

5079 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02
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174 - محمد عبد التواب حسين شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49018   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    5233 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

175 - زينب فتحى محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49155   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

5444 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

176 - مروى التابعى ابراهيم التابعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49971   قيدت فى   24-10-2012 برقم 

ايداع    7771 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

177 - حنان محمد ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50057   قيدت فى   01-11-2012 برقم 

ايداع    7917 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

178 - نيفين مرسى حسن عجيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50308   قيدت فى   13-11-2012 برقم ايداع    

8441 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

179 - شيماء حسن مسعد احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50331   قيدت فى   14-11-2012 برقم 

ايداع    8486 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

180 - احمد السيد العربى فتحى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50397   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    8637 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

181 - عزيزه مصباح السعيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51737   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10791 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

182 - عاطف فتحى عثمان نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34526   قيدت فى   04-11-1997 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

183 - محمد السيد عبد الرازق محمود البوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45487   قيدت فى   2006-01-03 

برقم ايداع    79 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

184 - السيد محمد اسماعيل عبد المبدى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50647   قيدت فى   

27-11-2012 برقم ايداع    9088 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

185 - مرفت عوض محمد البساطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51287   قيدت فى   16-12-2012 برقم 

ايداع    10187 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

186 - مها السعيد السيد الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25445   قيدت فى   21-09-1987 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-20

187 - محمد محمد احمد الشبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28635   قيدت فى   07-09-1996 برقم ايداع    

2810 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

188 - جورج نعيم خليل بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28806   قيدت فى   22-02-2000 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

189 - جورج نعيم خليل بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28806   قيدت فى   09-11-1992 برقم ايداع    

2313 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

190 - محمد احمد محمود العقاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29407   قيدت فى   06-06-1993 برقم ايداع    

1413 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

191 - وائل جروب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34428   قيدت فى   08-10-1997 برقم ايداع    3515 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

192 - مختار محمد الطرابيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34806   قيدت فى   12-02-1998 برقم ايداع    

381 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

193 - السيد السيد زكريا صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39892   قيدت فى   01-06-2002 برقم ايداع    

2055 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

194 - عبد الحليم فهمي عبد الحليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47145   قيدت فى   2006-10-02 

برقم ايداع    9829 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

195 - ايمان ابراهيم محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48457   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

4396 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11
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196 - محمد محمد على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48897   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

5064 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

197 - ياسمين رضا على خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48924   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

5103 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

198 - هبه محمد محمد على القلينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49489   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    6439 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

199 - شريف مصطفى حسن عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49960   قيدت فى   2012-10-24 

برقم ايداع    7755 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

200 - ايمان محمد فتحى محمد حلمى مرسى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50522   قيدت فى   

22-11-2012 برقم ايداع    8878 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-21

201 - سماء نصر عبد السلم الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51045   قيدت فى   2012-12-10 

برقم ايداع    9832 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

202 - محمد عبد السلم محمد السادات حسن فضلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51293   قيدت فى   

17-12-2012 برقم ايداع    10197 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

203 - الصاوى للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25179   قيدت فى   28-03-1987 برقم ايداع    679 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

204 - مصطفى مصطفى محمد الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28436   قيدت فى   21-05-1992 برقم 

ايداع    1074 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

205 - ضياء الدين ابراهيم ابراهيم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28877   قيدت فى   1992-12-10 

برقم ايداع    2534 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

206 - خالد احمد عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28901   قيدت فى   20-12-1992 برقم ايداع    

2610 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

207 - عصام الدين عبدالسلم السيد على فل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34832   قيدت فى   1998-02-24 

برقم ايداع    514 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

208 - سماح مجدى عيسى حتاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48552   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

4537 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

209 - ابتهال محمد حسن عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48684   قيدت فى   22-08-2012 برقم 

ايداع    4708 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

210 - هناء كامل محمود حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49238   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

5614 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

211 - بلل رمضان ابراهيم الشحنة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49267   قيدت فى   13-09-2012 برقم 

ايداع    5737 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

212 - اسلم على حامد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49606   قيدت فى   03-10-2012 برقم ايداع    

6737 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

213 - غاده مصطفى صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49730   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

7334 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

214 - محمد السيد العربى الدسوقى احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50182   قيدت فى   

08-11-2012 برقم ايداع    8189 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

215 - شرين الشربينى الشربينى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50317   قيدت فى   2012-11-14 

برقم ايداع    8461 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

216 - غاده مصطفى صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50892   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

9590 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03
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217 - اسلم فوزى حسن برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50909   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    9624 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

218 - يحى عوض ا السيد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50931   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

9658 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

219 - نشات اسحق تادرس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51430   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    10383 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

220 - نانسى محمود محمد ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51660   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    10702 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

221 - مصطفى غريب الغريب احمد مزروع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58346   قيدت فى   

17-08-2017 برقم ايداع    3924 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-16

222 - فوزى حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26777   قيدت فى   16-01-1990 برقم ايداع    125 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-15

223 - مختار محمد الطرابيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27514   قيدت فى   18-02-1991 برقم ايداع    

478 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

224 - ابراهيم احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39584   قيدت فى   20-03-2002 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

225 - رمضان جاد حسن داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39924   قيدت فى   09-06-2002 برقم ايداع    

2178 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-08

226 - ايهاب محمد لبيب محمد فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40222   قيدت فى   01-09-2002 برقم 

ايداع    3220 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

227 - ايمن محمدصبرى احمد محمود ابو صير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48293   قيدت فى   

02-08-2012 برقم ايداع    4118 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

228 - امانى محمد عادل عبد الحميد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48339   قيدت فى   2012-08-06 

برقم ايداع    4219 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

229 - عزيزه بخيت احمد بخيت جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48342   قيدت فى   06-08-2012 برقم 

ايداع    4222 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

230 - محمود حسن محمد عبد الوهاب غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48702   قيدت فى   2012-08-23 

برقم ايداع    4738 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

231 - فادى خليل شكر ا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49150   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

5438 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

232 - محمد على محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49965   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    4269 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

233 - محمد على محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49965   قيدت فى   24-10-2012 برقم 

ايداع    7762 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

234 - محمد على محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50388   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

8624 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

235 - محمد زكريا حسين هلهول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50490   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

8801 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

236 - احمدرافت ربيع محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50544   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    8919 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

237 - جيهان السيد رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50709   قيدت فى   28-11-2012 برقم ايداع    

9190 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27
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238 - نهله على على فواز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51050   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

9839 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

239 - السيد محمود محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51153   قيدت فى   12-12-2012 برقم 

ايداع    9995 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

240 - سمر السيد محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51160   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

10005 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

241 - نجاه السيد محمد عبده سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51604   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

10636 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

242 - محمد عبد المنعم محمد الخضيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58431   قيدت فى   2017-12-20 

برقم ايداع    6036 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

243 - محمد احمد احمد سيد احمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19226   قيدت فى   

11-10-1977 برقم ايداع    1555 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-10

244 - محمد احمد السيد  بلبول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28730   قيدت فى   12-10-1992 برقم ايداع    

2084 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

245 - خيرى احمد عبد المعز حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29434   قيدت فى   14-06-1993 برقم 

ايداع    1500 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-13

246 - الدنون للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38887   قيدت فى   05-08-2001 برقم ايداع    

2966 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-04

247 - وليدابراهيم عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39948   قيدت فى   17-06-2002 برقم ايداع    

2277 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

248 - مؤسسه غانم للتبريد والتكييف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40614   قيدت فى   16-12-2002 برقم 

ايداع    4879 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

249 - حنان سيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47558   قيدت فى   17-12-2006 برقم ايداع    

11251 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-16

250 - اميره حموده عبد الدايم الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48661   قيدت فى   22-08-2012 برقم 

ايداع    4677 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

251 - عفاف السيد محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49955   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

7750 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

252 - محمود محمدعبدالعزيز حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49996   قيدت فى   30-10-2012 برقم 

ايداع    7817 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

253 - حنان حامد احمد على النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51432   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    10385 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

254 - مصطفى محمد عبده الغاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51446   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    10405 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

255 - صالح عبده عبد الرازق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40631   قيدت فى   21-12-2002 برقم 

ايداع    4936 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

256 - الشيماء حلمى عبد الواحد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48619   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    4634 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

257 - احمد هارون محمد عبد ا غزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51758   قيدت فى   2012-12-26 

برقم ايداع    10818 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

258 - شيماء السيد عبد ا بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51811   قيدت فى   27-12-2012 برقم 

ايداع    10904 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

259 - ملك صابر احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34703   قيدت فى   25-12-1997 برقم 

ايداع    4531 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24
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260 - مسعد مسعد علي وهيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47538   قيدت فى   13-12-2006 برقم ايداع    

11191 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

261 - دنيا عوض عوض جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49366   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

262 - محمد السيد المهدى سنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49543   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

6579 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

263 - مرفت حلمى حسن الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49627   قيدت فى   04-10-2012 برقم 

ايداع    6779 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

264 - السعيدالسيد محمدالتربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49670   قيدت فى   09-10-2012 برقم ايداع    

6989 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

265 - السيد كامل محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50029   قيدت فى   31-10-2012 برقم 

ايداع    7865 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

266 - احمد السيد العربى حجاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51323   قيدت فى   17-12-2012 برقم 

ايداع    10232 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

267 - مياده احمد حسن الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51410   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    

10358 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

268 - محمد فاروق محمد ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51530   قيدت فى   2012-12-23 

برقم ايداع    10517 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

269 - دعاء فاروق محمد ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51533   قيدت فى   2012-12-23 

برقم ايداع    10520 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

270 - هدى محمود عباس نوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51649   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

10687 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

271 - السيد حسن محمد حسن البوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51650   قيدت فى   25-12-2012 برقم 

ايداع    10689 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

272 - اسلم سادات كامل ابراهيم على البستانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51868   قيدت فى   

30-12-2012 برقم ايداع    10975 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-29

273 - ناديه محمدى عبد العزيز رزق خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51869   قيدت فى   

30-12-2012 برقم ايداع    10976 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-29

274 - حمد عيسى غريب عبد الراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57560   قيدت فى   20-07-2014 برقم 

ايداع    2647 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

275 - مصطفى عبد الرحمن بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19011   قيدت فى   23-06-1977 برقم 

ايداع    1164 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-22

276 - محمد مصطفي محمد شيخون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39557   قيدت فى   17-03-2002 برقم 

ايداع    1024 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

277 - السيد ممدوح احمد بخيت مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50249   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    8310 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

278 - نبيله السيد بدوى السيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50285   قيدت فى   2012-11-13 

برقم ايداع    8398 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

279 - امل محمدحامدالكرداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50334   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

8495 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

280 - ولء احمد مصطفى خليل خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50901   قيدت فى   04-12-2012 برقم 

ايداع    9602 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03
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281 - احمد محمد عبد الحميد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51568   قيدت فى   2012-12-24 

برقم ايداع    10583 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

282 - محمد احمد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51823   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    

10916 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

283 - هبه جاد جاد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52049   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    97 

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

284 - هبه جادجاد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52049   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    97 

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

285 - رضا محمد السعيد البدوى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53758   قيدت فى   2013-04-22 

برقم ايداع    3102 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

286 - على السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23423   قيدت فى   30-05-1984 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

287 - ملك صابر احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34703   قيدت فى   25-03-2013 برقم 

ايداع    2225 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

288 - محمد عادل محمد عوض جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38661   قيدت فى   10-06-2001 برقم 

ايداع    2048 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-09

289 - خالد السيد حسين مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43390   قيدت فى   03-10-2004 برقم ايداع    

4470 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-02

290 - ابو زيد ابو زيد السيد حسن حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44837   قيدت فى   2005-08-16 

برقم ايداع    3610 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

291 - ايمان عبد السلم محمد ابو زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49111   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    5378 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

292 - سيداحمد عبده سيداحمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50088   قيدت فى   04-11-2012 برقم 

ايداع    8008 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

293 - زوزو حسين عوض شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50161   قيدت فى   07-11-2012 برقم 

ايداع    8134 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

294 - رضا الحسينى عبد ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50575   قيدت فى   25-11-2012 برقم 

ايداع    8966 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

295 - جيهان السيد العربى محمد عوض الفارسكورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51732   قيدت فى   

26-12-2012 برقم ايداع    10786 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-25

296 - عبير حسن حنفى على الفيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51767   قيدت فى   27-12-2012 برقم 

ايداع    10833 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

297 - نجلء محمد عبد اللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51876   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    10988 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

298 - امل محمد عبد اللطيف محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51878   قيدت فى   2012-12-30 

برقم ايداع    10990 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

299 - منى احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52242   قيدت فى   10-01-2013 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

300 - جمال سليمان مصطفى الشويخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58436   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    6167 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

301 - زكريا   حسين  هلهول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16953   قيدت فى   28-05-1972 برقم ايداع    

55 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

302 - عاطف جمال ابو عمير ه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19408   قيدت فى   05-01-1978 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04
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303 - رائد جمال عوض منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22325   قيدت فى   07-06-1982 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

304 - رافت السيد الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28405   قيدت فى   04-05-1992 برقم ايداع    

932 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

305 - محمد احمد دياب عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30883   قيدت فى   28-11-1994 برقم 

ايداع    2833 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

306 - مصطفى السيد سيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34285   قيدت فى   30-08-1997 برقم ايداع    

3005 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

307 - فايز حبشى جاد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39824   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

1831 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

308 - احمد محمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49252   قيدت فى   12-09-2012 برقم 

ايداع    5697 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

309 - ايمان مهدى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49456   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

6380 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

310 - محمد الشحات محمد امين حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49711   قيدت فى   2012-10-15 

برقم ايداع    7256 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

311 - طارق السيد على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50378   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

8597 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

312 - كوثر السيد السيد الهنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51318   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

10227 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

313 - احمد محمد عبده محمد سودان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52238   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    331 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

314 - رشاد مصطفى عرفه العيوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25490   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    1068 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

315 - مطعم وكافتيريا العيوطى السياحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25490   قيدت فى   1987-10-22 

برقم ايداع    1836 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

316 - المرام للتجارة والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28289   قيدت فى   10-03-1992 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

317 - محمود احمد فواز رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28289   قيدت فى   14-12-2010 برقم 

ايداع    4560 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

318 - محمود احمد فواز رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28289   قيدت فى   14-12-2010 برقم ايداع    

4561 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

319 - محمد حسني السعيد مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40820   قيدت فى   29-01-2003 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

320 - حنان عوض محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49981   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

7795 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

321 - محمد ناظم حلمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51944   قيدت فى   31-12-2012 برقم ايداع    

11095 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

322 - انتصار فتحى غريب لواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52058   قيدت فى   03-01-2013 برقم 

ايداع    107 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02
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تجديد شركات

1 - هشام السعيد صالح الحديدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34363  قيدت فى  18-09-1997 برقم 

ايداع   3277 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

2 - شركة سامح امين احمد جوده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38505  قيدت فى  23-04-2001 برقم 

ايداع   1443 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  

12:00:00ص

3 - هانم مصطفي رزق البستاني وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   39859  قيدت فى  25-05-2002 برقم 

ايداع   1936 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

4 - دينا مسعد محمد ابو الحسن و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   46520  قيدت فى  27-06-2006 برقم 

ايداع   7600 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  

12:00:00ص

5 - مرفت عبدالهادى اسماعيل داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50085  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   7962 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

6 - يوسف مصطفى مصطفى حبيش وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   50107  قيدت فى  2012-11-04 

برقم ايداع   8011 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص

7 - شركة ترجمان عبد المبدى احمد وشركاه للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   19091  قيدت فى  

13-08-1977 برقم ايداع   1343 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

8 - عمرو محمود حامد خلف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19284  قيدت فى  02-11-1977 برقم 

ايداع   1659 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  

12:00:00ص

9 - شركه علء وعوض للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25127  قيدت فى  25-02-1987 برقم ايداع   

438 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  12:00:00ص

10 - احمد عبد الباسط زكى يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25432  قيدت فى  1987-09-15 

برقم ايداع   1599 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2027  

12:00:00ص

11 - عيشة محمد محمود محمد الشيمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   25564  قيدت فى  

29-11-1987 برقم ايداع   2092 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

12 - شركه  خلف   ابو الحجاج  و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28748  قيدت فى  21-10-1992 برقم 

ايداع   2166 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  

12:00:00ص

13 - شركة كاتنيو ايجبت EGY-CATT لنتاج معدات ومستلزمات الورش محمد ومحمود ابراهيم محمود 

عبداللطيف   شركة سبق قيدها برقم :   34522  قيدت فى  02-11-1997 برقم ايداع   3864 وفى تاريخ  

04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

14 - منى صلح الدين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39856  قيدت فى  25-05-2002 برقم ايداع   

1924 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

15 - محمد محمد الدهم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   40380  قيدت فى  12-10-2002 برقم ايداع   

3748 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص
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16 - شركة عمرو حسنى على متولى وشريكة للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   50381  قيدت فى  

18-11-2012 برقم ايداع   8607 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2027  12:00:00ص

17 - شركة حلمى مسعد السيد العيسوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30227  قيدت فى  1994-02-27 

برقم ايداع   540 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2024  

12:00:00ص

18 - عبد الرحمن احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33337  قيدت فى  15-12-1997 برقم 

ايداع   4334 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2027  

12:00:00ص

19 - فرانسيس مهنى حنا بطرس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34623  قيدت فى  03-12-1997 برقم 

ايداع   4266 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

20 - مروه زكريا السيد عويضه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   34627  قيدت فى  04-12-1997 برقم 

ايداع   4280 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

21 - سمير السعيد الشعباني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39809  قيدت فى  15-05-2002 برقم ايداع   

1783 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

22 - شركة اولد درة للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   40675  قيدت فى  04-01-2003 برقم 

ايداع   38 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00

ص

23 - مى رضاء محمد الطنطاوى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   50537  قيدت فى  22-11-2012 برقم 

ايداع   8910 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

24 - شركه جلل احمد  محمد توفيق  و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20727  قيدت فى  1980-02-16 

برقم ايداع   316 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2025  

12:00:00ص

25 - محمود ابراهيم محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28749  قيدت فى  21-10-1992 برقم ايداع   

2167 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

26 - مختار لهيطة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33359  قيدت فى  19-12-1996 برقم ايداع   4397 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2026  12:00:00ص

27 - آمال ابو الفضل عبد الرحيم عبد اللطيف وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   34198  قيدت فى  

04-08-1997 برقم ايداع   2705 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/08/2027  12:00:00ص

28 - رضا ابراهيم الفرارجي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   34274  قيدت فى  25-08-1997 برقم 

ايداع   2961 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  

12:00:00ص

29 - محمد احمد محمد احمدعبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34367  قيدت فى  

20-09-1997 برقم ايداع   3284 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/09/2027  12:00:00ص

30 - ايمن السيد السيد طه ابوالخير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34514  قيدت فى  1997-10-30 

برقم ايداع   3844 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  

12:00:00ص

31 - محمد حسنى ابو صالحه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   38697  قيدت فى  16-06-2001 برقم 

ايداع   2139 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص
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32 - شركه الرفاعي للستيراد خالد السيد الرفاعي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39647  قيدت فى  

30-03-2002 برقم ايداع   1321 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

33 - امانى السيد حامد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39699  قيدت فى  14-04-2002 برقم ايداع   

1417 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2027  12:00:00ص

34 - حسن احمد السحت وشركاه ورثه احمد حسن السحت   شركة سبق قيدها برقم :   40066  قيدت فى  

21-07-2002 برقم ايداع   2709 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2027  12:00:00ص

35 - محسن محمد يوسف العزبى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   48758  قيدت فى  26-08-2012 برقم 

ايداع   4808 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  

12:00:00ص

36 - اسلم محمد السيد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49476  قيدت فى  27-09-2012 برقم 

ايداع   6418 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  

12:00:00ص

37 - ابراهيم سيدابراهيم محمد السيسى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   49677  قيدت فى  

09-10-2012 برقم ايداع   6997 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2027  12:00:00ص

38 - محمد احمد محمد احمد عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22308  قيدت فى  1982-05-26 

برقم ايداع   985 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  

12:00:00ص

39 - شيرين  محمد رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22449  قيدت فى  28-08-1982 برقم ايداع   

1483 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

40 - فتحى فتحى الفيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33324  قيدت فى  12-12-1996 برقم ايداع   

4307 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2026  12:00:00ص

41 - احمد شتا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   34593  قيدت فى  24-11-1997 برقم ايداع   4153 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2027  12:00:00ص

42 - الطابيه   شركة سبق قيدها برقم :   40281  قيدت فى  17-01-2006 برقم ايداع   265 وفى تاريخ  

07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2026  12:00:00ص

43 - شركه حفيله اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   40281  قيدت فى  17-01-2006 برقم ايداع   265 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2026  12:00:00ص

44 - شركه حفيله اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   40281  قيدت فى  16-09-2002 برقم ايداع   3433 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  12:00:00ص

45 - عادل ابراهيم رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40595  قيدت فى  04-12-2002 برقم ايداع   

4793 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

46 - السيد فاروق سلمه عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58364  قيدت فى  2017-10-02 

برقم ايداع   4517 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

47 - احمد محمد يوسف عيش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25517  قيدت فى  03-11-1987 برقم 

ايداع   1914 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2027  

12:00:00ص

48 - عائشه محمد الكيال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   25541  قيدت فى  18-11-1987 برقم ايداع   

2011 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص

49 - منتصر حسن عبده جادو و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   34085  قيدت فى  10-07-1997 برقم 

ايداع   2386 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  

12:00:00ص
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50 - الرفاعي السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41557  قيدت فى  06-08-2003 برقم ايداع   

4148 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  12:00:00ص

51 - محمود صديق مرسى سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47773  قيدت فى  2007-11-07 

برقم ايداع   4762 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

52 - محمد محمود مسعد السيسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   48231  قيدت فى  20-06-2012 برقم 

ايداع   3083 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

53 - شركة سامي عطا ا حبشي نخله وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16847  قيدت فى  1969-02-09 

برقم ايداع   67 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2024  

12:00:00ص

54 - شركه اولد البغدادى للتجاره والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   25557  قيدت فى  1987-11-24 

برقم ايداع   2060 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2027  

12:00:00ص

55 - ريحان  للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   27911  قيدت فى  29-08-1991 برقم ايداع   2049 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص

56 - السيد عبده السيد المر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28855  قيدت فى  12-02-2001 برقم ايداع   

570 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2026  12:00:00ص

57 - النور لتجاره البويات والحدايد   شركة سبق قيدها برقم :   28855  قيدت فى  12-02-2001 برقم ايداع   

570 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2026  12:00:00ص

58 - السيد عبده السيد المر و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28855  قيدت فى  01-12-1992 برقم 

ايداع   2466 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  

12:00:00ص

59 - شركة مصطفى احمد محمد غراب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   33769  قيدت فى  

10-04-1997 برقم ايداع   1263 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

60 - محمد محمد طالب محمد ابو النجا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33863  قيدت فى  1997-05-15 

برقم ايداع   1618 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  

12:00:00ص

61 - رحاب محمد على مغربية وطارق احمد مصطفى جماد وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   34046  

قيدت فى  30-06-1997 برقم ايداع   2254 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/06/2027  12:00:00ص

62 - بهية محمد عبده واولدها   شركة سبق قيدها برقم :   34239  قيدت فى  16-08-1997 برقم ايداع   

2845 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

63 - توكيل النجدى وشركاه للملحة   شركة سبق قيدها برقم :   34322  قيدت فى  07-09-1997 برقم ايداع   

3114 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2027  12:00:00ص

64 - عبير محمد حسن خليل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   34364  قيدت فى  20-09-1997 برقم 

ايداع   3278 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

65 - عبير محمد حسن خليل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   34364  قيدت فى  01-07-2000 برقم 

ايداع   3787 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  

12:00:00ص

66 - شركه عادل بولس عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34399  قيدت فى  30-09-1997 برقم 

ايداع   3424 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2027  

12:00:00ص
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67 - الهام عبد العال محمد عبد العال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39913  قيدت فى  2002-06-08 

برقم ايداع   2150 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  

12:00:00ص

68 - شركه التجاري الدولي للسمسره في الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   40078  قيدت فى  

27-07-2002 برقم ايداع   2746 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2027  12:00:00ص

69 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   40078  قيدت فى  27-07-2002 برقم ايداع   2746 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  12:00:00ص

70 - اشرقت امين سعد امين حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   40167  قيدت فى  2002-08-17 

برقم ايداع   3010 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  

12:00:00ص

71 - حسن عبد ا عوض تل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   40292  قيدت فى  21-09-2002 برقم 

ايداع   3478 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2027  

12:00:00ص

72 - محمد السيد السيد سليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40474  قيدت فى  02-10-2002 برقم ايداع   

4093 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

73 - شركه حسن ابو طالب وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   40514  قيدت فى  09-11-2002 برقم ايداع   

4202 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  12:00:00ص

74 - سامي ميلد خلف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42525  قيدت فى  05-04-2004 برقم ايداع   

1577 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2024  12:00:00ص

75 - السيد العربي سعد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   44801  قيدت فى  10-08-2005 برقم 

ايداع   3518 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2025  

12:00:00ص

76 - سعاد حسن ابو الخير وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   45376  قيدت فى  17-12-2005 برقم ايداع   

5540 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

77 - شركةمريم عوض احمد الدهم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   50077  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   7951 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

78 - حسن احمد مصطفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15486  قيدت فى  19-11-1962 برقم ايداع   

1165 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

79 - رحاب خلف نور الدين عبد ا وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   15495  قيدت فى  1962-11-27 

برقم ايداع   1186 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  

12:00:00ص

80 - عليوه شركاء   شركة سبق قيدها برقم :   19132  قيدت فى  29-08-1977 برقم ايداع   1409 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

81 - اولد جادو   شركة سبق قيدها برقم :   19334  قيدت فى  28-11-1977 برقم ايداع   1747 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

82 - ايهاب عبد الفتاح محمود الزهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22374  قيدت فى  

29-06-1982 برقم ايداع   1184 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

83 - محمد حامد طه البغدادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24375  قيدت فى  17-11-1985 برقم 

ايداع   2243 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2025  

12:00:00ص
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84 - احمد محمد خليل جسطن و شركاه ) محلت جسطن (   شركة سبق قيدها برقم :   24615  قيدت فى  

24-03-1986 برقم ايداع   799 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2026  12:00:00ص

85 - مجدى حسن بعيص ويسرى عبد الحكيم عيسى   شركة سبق قيدها برقم :   24962  قيدت فى  

08-11-1986 برقم ايداع   2738 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2026  12:00:00ص

86 - وائل محمد حسن سليمان و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27942  قيدت فى  14-09-1991 برقم 

ايداع   2211 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2026  

12:00:00ص

87 - عبير فاروق محمد على وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39650  قيدت فى  30-03-2002 برقم 

ايداع   1237 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  

12:00:00ص

88 - احمد محمد ندا ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40359  قيدت فى  05-10-2002 برقم ايداع   

3666 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  12:00:00ص

89 - محمود محمد سليمان ابو الخير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48594  قيدت فى  2012-08-15 

برقم ايداع   4595 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

90 - محمد فاروق عبد الرحمن الزيات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   48755  قيدت فى  

26-08-2012 برقم ايداع   4804 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2027  12:00:00ص

91 - ممدوح محمد سليمان المغربى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51590  قيدت فى  2012-12-24 

برقم ايداع   10611 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

92 - ميمى عطا الجندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19193  قيدت فى  27-09-1977 برقم ايداع   

1498 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

93 - السيد مصطفى صبح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20864  قيدت فى  14-04-1980 برقم ايداع   

804 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2025  12:00:00ص

94 - محمد محمد الداودى وعبد الرحمن محمد محمد الداودى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21790  

قيدت فى  15-09-1987 برقم ايداع   2431 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/09/2027  12:00:00ص

95 - السيد محمود محمد الكيكى وشركاه خلفاء محمود الكيكى   شركة سبق قيدها برقم :   22577  قيدت فى  

27-11-1982 برقم ايداع   1945 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2027  12:00:00ص

96 - عوض فل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22773  قيدت فى  24-03-1983 برقم ايداع   532 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2023  12:00:00ص

97 - لهيطه وشركاه للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   25501  قيدت فى  27-10-1987 برقم 

ايداع   1864 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2027  

12:00:00ص

98 - عصام فل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28946  قيدت فى  03-01-1993 برقم ايداع   16 وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

99 - ماهر حبيب شنوده وكرم حبيب شنوده وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   31172  قيدت فى  

01-03-1995 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2025  12:00:00ص
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100 - شركة امال السيد احمد حسن حسنين وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   33149  قيدت فى  

03-11-1996 برقم ايداع   3607 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2026  12:00:00ص

101 - اشرف عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33640  قيدت فى  11-03-1997 برقم ايداع   

811 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  12:00:00ص

102 - السيد حسن على رحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33847  قيدت فى  12-05-1997 برقم 

ايداع   1573 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2027  

12:00:00ص

103 - وفاء على على مغربيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34558  قيدت فى  15-11-1997 برقم 

ايداع   4032 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

104 - محسن السعيد ابراهيم البنان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34638  قيدت فى  1997-12-08 

برقم ايداع   4315 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2027  

12:00:00ص

105 - شركه ابراهيم الحنفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34644  قيدت فى  09-12-1997 برقم ايداع   

4334 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

106 - ناصر ابراهيم السيد محمد صالح وشريكه حاتم احمد ابوالمعاطى   شركة سبق قيدها برقم :   34906  

قيدت فى  21-03-1998 برقم ايداع   830 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/03/2023  12:00:00ص

107 - السيد على محمد قاسم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   36326  قيدت فى  19-06-1999 برقم 

ايداع   1829 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  

12:00:00ص

108 - محمد عبده الغيطاني وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39363  قيدت فى  07-01-2002 برقم ايداع   

91 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2027  12:00:00ص

109 - فهيمة محمد على حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   40660  قيدت فى  28-12-2002 برقم 

ايداع   5038 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

110 - حكمت احمد عمر يوسف شعير وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   46736  قيدت فى  

27-07-2006 برقم ايداع   8558 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2026  12:00:00ص

111 - شركه نصر السيد نصر عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48089  قيدت فى  2011-08-16 

برقم ايداع   6900 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  

12:00:00ص

112 - محمد حسن على الشامى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48226  قيدت فى  11-06-2012 برقم 

ايداع   2759 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  

12:00:00ص

113 - ساره صلح محمد عبد العال وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   49364  قيدت فى  2012-09-24 

برقم ايداع   2207 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

114 - شركة النقيب وشركاه  } ابناء على عبد ا  النقيب( .   شركة سبق قيدها برقم :   8680  قيدت فى  

13-01-1948 برقم ايداع   50 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/01/2028  12:00:00ص

115 - شركه ن حافظ زكريا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   22390  قيدت فى  12-07-1982 برقم 

ايداع   1245 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص
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116 - محمود مصطفى ابو كيله و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22483  قيدت فى  14-09-1982 برقم 

ايداع   1588 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  

12:00:00ص

117 - شركه محمد التابعى هريسه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28318  قيدت فى  1992-03-23 

برقم ايداع   643 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  

12:00:00ص

118 - سمير فخري اسكندر وشريكه للتجاره والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   28717  قيدت فى  

04-10-1992 برقم ايداع   2036 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2027  12:00:00ص

119 - شركه  فهمى يعقوب ميخائيل و شركاها للتجاره و الستيرا)خلفاء فخرى و اسكندر   شركة سبق قيدها 

برقم :   28717  قيدت فى  04-10-1992 برقم ايداع   2037 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00ص

120 - محمد محمد عبد الغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28768  قيدت فى  28-10-1992 برقم 

ايداع   2218 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2027  

12:00:00ص

121 - راشد رزق عبده السيد وشريكه محمد راشد رزق عبده السيد للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   

28772  قيدت فى  29-10-1992 برقم ايداع   2227 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

122 - شركة جابر محمد سيد احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28906  قيدت فى  

20-12-1992 برقم ايداع   2621 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

123 - محمود على محمد سيلمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32176  قيدت فى  24-01-1996 برقم 

ايداع   320 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

124 - محمود على محمد سيلمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32176  قيدت فى  24-10-2000 برقم 

ايداع   5333 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2025  

12:00:00ص

125 - محمد السيد محمد عباس احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34464  قيدت فى  1997-10-18 

برقم ايداع   3662 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  

12:00:00ص

126 - السيد عبده السيد مصطفي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40017  قيدت فى  09-07-2002 برقم 

ايداع   2549 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

127 - ابراهيم خليل شراره و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40424  قيدت فى  21-10-2002 برقم ايداع   

3924 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

128 - سهير محمد السيد على مهدى وشركائها لتجارة بضائع المنطقة الحرة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   

40457  قيدت فى  28-10-2002 برقم ايداع   4043 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/10/2027  12:00:00ص

129 - حامد عبد المنعم حامد محمد خليل وشريكه احمد عبد اللطيف عبد ا خلف محمود   شركة سبق قيدها 

برقم :   58302  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   2009 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

130 - الشركه  المصريه الحدايد  و البويات و العدد اليدويه و اعمال المقاولت ) واول   شركة سبق قيدها برقم :   

18286  قيدت فى  12-07-1976 برقم ايداع   1072 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/07/2026  12:00:00ص
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131 - شركه عبد السلم للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   20674  قيدت فى  15-01-1980 برقم ايداع   

101 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2025  12:00:00ص

132 - ايهاب محمد توفيق زايد  و شركاه محلت ميس باريس   شركة سبق قيدها برقم :   21767  قيدت فى  

03-09-1981 برقم ايداع   2335 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2026  12:00:00ص

133 - ساميه مسعد عوف حماده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   22533  قيدت فى  01-11-1982 برقم 

ايداع   1797 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

134 - شركة رحاب ابراهيم ابراهيم الجندى و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   28887  قيدت فى  

14-12-1992 برقم ايداع   2564 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

135 - احمد سمير فهمى احمد البسيونى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28913  قيدت فى  

22-12-1992 برقم ايداع   2639 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2027  12:00:00ص

136 - محمد عادل شكرى محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   34299  قيدت فى  02-09-1997 برقم 

ايداع   3053 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

137 - امير ابو الحمد ومحمد ابو الحمد   شركة سبق قيدها برقم :   34374  قيدت فى  22-09-1997 برقم 

ايداع   3307 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2027  

12:00:00ص

138 - محمد عبدالفتاح اسماعيل البهلول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37545  قيدت فى  

28-06-2000 برقم ايداع   3773 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2025  12:00:00ص

139 - شركة فكرية فاضل محمد مدكور وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39988  قيدت فى  

30-06-2002 برقم ايداع   2429 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/06/2027  12:00:00ص

140 - حلمي رضانه لبيب مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40323  قيدت فى  28-09-2002 برقم 

ايداع   3577 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2027  

12:00:00ص

141 - شركه الحسينيه محمد فريد وهبه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   40642  قيدت فى  

23-12-2002 برقم ايداع   4979 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

142 - قابيل محمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44116  قيدت فى  23-03-2005 برقم ايداع   

1297 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  12:00:00ص

143 - امانى رجب الساعى وشركاها ) خلفاء رجب الساعى ( .   شركة سبق قيدها برقم :   16274  قيدت فى  

11-03-1965 برقم ايداع   138 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2025  12:00:00ص

144 - رجب محمود رمضان  الساعى  و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16274  قيدت فى  

26-04-1980 برقم ايداع   910 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2025  12:00:00ص

145 - محمد هناء احمد البدويهى واولده   شركة سبق قيدها برقم :   19158  قيدت فى  07-09-1977 برقم 

ايداع   1448 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2027  

12:00:00ص
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146 - شركه سالم وشركاه للتجاره والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   19318  قيدت فى  1977-11-15 

برقم ايداع   1720 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

147 - خالد محمد محمود الشربيني و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19375  قيدت فى  1977-12-20 

برقم ايداع   1822 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

148 - شركه السيد صبح محمد النعامى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28742  قيدت فى  1992-10-19 

برقم ايداع   2145 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  

12:00:00ص

149 - اخوان حجاج   شركة سبق قيدها برقم :   28979  قيدت فى  17-01-1993 برقم ايداع   156 وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

150 - محمد محمد رجب الزيات  و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30934  قيدت فى  1994-12-14 

برقم ايداع   2986 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2024  

12:00:00ص

151 - شركه درغام للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   34471  قيدت فى  20-10-1997 برقم ايداع   

3686 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2027  12:00:00ص

152 - شركة قابيل محمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37535  قيدت فى  25-06-2000 برقم 

ايداع   3722 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2025  

12:00:00ص

153 - رحاب اسماعيل شاهين و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39688  قيدت فى  10-04-2002 برقم 

ايداع   1384 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

154 - رحاب اسماعيل شاهين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39688  قيدت فى  16-11-2017 برقم 

ايداع   5427 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  

12:00:00ص

155 - نجلء كامل محمود سلمه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   40183  قيدت فى  2002-08-20 

برقم ايداع   3066 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص

156 - محمد اسامه عبد الرحيم حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40560  قيدت فى  2002-11-19 

برقم ايداع   4628 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

157 - عبده السيد المكافح عبده رجب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48716  قيدت فى  2012-08-23 

برقم ايداع   4760 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

158 - احمد محمد السيد بدر حميدوشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   49667  قيدت فى  08-10-2012 برقم 

ايداع   6971 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  

12:00:00ص

159 - باسل ابراهيم على محمد السخيلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58410  قيدت فى  

26-11-2017 برقم ايداع   5556 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

160 - محمد عبد القادر محمد هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20695  قيدت فى  1980-01-23 

برقم ايداع   153 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2025  

12:00:00ص
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161 - شركه الكيابي للتجاره والتوزيع والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   27474  قيدت فى  

30-01-1991 برقم ايداع   298 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2026  12:00:00ص

162 - شركه الكيابي للتجاره والتوزيع والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   27474  قيدت فى  

15-03-2006 برقم ايداع   1727 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2026  12:00:00ص

163 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   27474  قيدت فى  15-03-2006 برقم ايداع   1727 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2026  12:00:00ص

164 - محمد محمد عباس الكيابى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27474  قيدت فى  25-09-1995 برقم 

ايداع   2569 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  

12:00:00ص

165 - آل صديق للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   28364  قيدت فى  13-04-1992 برقم ايداع   

791 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

166 - خالد يوسف عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33778  قيدت فى  14-04-1997 برقم 

ايداع   1297 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2027  

12:00:00ص

167 - اشرف محمد فاروق زكى شهبو وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   34489  قيدت فى  

25-10-1997 برقم ايداع   3745 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

168 - حسن محمد محمود شهده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38901  قيدت فى  07-08-2001 برقم 

ايداع   3018 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

169 - سعد محمد محمود شهده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   39223  قيدت فى  18-11-2001 برقم 

ايداع   4337 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2026  

12:00:00ص

170 - خالد عبد الحميد محمد حمام و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39714  قيدت فى  2002-04-16 

برقم ايداع   1452 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

171 - مؤمن السيد حسن عامروشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40478  قيدت فى  02-11-2002 برقم 

ايداع   4102 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  

12:00:00ص

172 - غاده ابراهيم على عبده العزازى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   48990  قيدت فى  

04-09-2012 برقم ايداع   5198 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

173 - اشرف على السيد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58349  قيدت فى  21-08-2017 برقم 

ايداع   4056 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

174 - شركه الديب التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   19032  قيدت فى  07-07-1977 برقم ايداع   

1215 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2027  12:00:00ص

175 - شركه محمد الصيرفى  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19426  قيدت فى  14-01-1978 برقم 

ايداع   57 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

176 - احمد محمد يسرى العجيمى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   28754  قيدت فى  1992-10-22 

برقم ايداع   2178 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص
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177 - محمد محمد مسعد الطناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34525  قيدت فى  04-11-1997 برقم 

ايداع   3887 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص

178 - قهوه اولد فخرى   شركة سبق قيدها برقم :   35006  قيدت فى  28-04-1998 برقم ايداع   1243 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2023  12:00:00ص

179 - ابراهيم جرجس عبد المسيح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40486  قيدت فى  2002-11-03 

برقم ايداع   4115 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2027  

12:00:00ص

180 - احمد عزمي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   41338  قيدت فى  17-06-2003 برقم ايداع   

3347 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2023  12:00:00ص

181 - احمد مرسى احمد عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47040  قيدت فى  2006-09-13 

برقم ايداع   9503 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  

12:00:00ص

182 - محمد على ابراهيم السيد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48865  قيدت فى  

30-08-2012 برقم ايداع   4995 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

183 - شركة ثابت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   15443  قيدت فى  13-10-1962 برقم ايداع   1025 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2027  12:00:00ص

184 - جمالت عبد ا وشركاها -خلفاء عبد ا احمد   شركة سبق قيدها برقم :   21722  قيدت فى  

15-08-1981 برقم ايداع   2170 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2026  12:00:00ص

185 - احمد فؤاد الشربينى وشركاه ) المرحوم حامد الشربينى (   شركة سبق قيدها برقم :   22964  قيدت فى  

22-08-1983 برقم ايداع   1257 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2023  12:00:00ص

186 - محمد انور مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24743  قيدت فى  23-06-1986 برقم ايداع   

1441 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2026  12:00:00ص

187 - حمدى الزينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25500  قيدت فى  27-10-1987 برقم ايداع   

1861 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2027  12:00:00ص

188 - سعيد و على مخاريطه   شركة سبق قيدها برقم :   26280  قيدت فى  12-03-1989 برقم ايداع   

487 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2024  12:00:00ص

189 - هشام احمد محمود العيسوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34530  قيدت فى  1997-11-06 

برقم ايداع   3915 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

190 - السيد محمد عبد الرحيم جاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   35998  قيدت فى  1999-03-06 

برقم ايداع   682 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2024  

12:00:00ص

191 - عبد العال عبد العال عبد الفتاح و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   39860  قيدت فى  2002-05-25 

برقم ايداع   1937 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

192 - محمد حسن الصدر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   40093  قيدت فى  29-07-2002 برقم ايداع   

2786 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

193 - هانى شوقى حنين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   40206  قيدت فى  26-08-2002 برقم ايداع   

3151 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص
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194 - شركة فاطمه السيد محمد خضير ومحمد محمد محمد ابو الرجال وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

40482  قيدت فى  03-11-2002 برقم ايداع   4107 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/11/2027  12:00:00ص

195 - فتحي محمد فاروق ابو خضير علي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   47278  قيدت فى  

02-11-2006 برقم ايداع   10240 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2026  12:00:00ص

196 - سعاد محمد عبده سعد وشريكتها هند السيد محمد عبده سعد   شركة سبق قيدها برقم :   52531  قيدت فى  

22-01-2013 برقم ايداع   698 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

197 - التابعى احمد احمد شحاته وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   24922  قيدت فى  18-10-1986 برقم 

ايداع   2544 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  

12:00:00ص

198 - شركه محمد محمود محمد الكرداوي وشريكه عبد المنعم محمود الكرداوي   شركة سبق قيدها برقم :   

26912  قيدت فى  14-03-1990 برقم ايداع   603 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/03/2025  12:00:00ص

199 - شركه اراب اكسبريس للملحه ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   31558  قيدت فى  

16-07-1995 برقم ايداع   1884 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2025  12:00:00ص

200 - احمد ربحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38677  قيدت فى  12-06-2001 برقم ايداع   2089 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص

201 - هشام احمد نصر الدين همام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40449  قيدت فى  2002-10-26 

برقم ايداع   4000 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  

12:00:00ص

202 - عباس ومحمد الغزاوي   شركة سبق قيدها برقم :   41770  قيدت فى  27-09-2003 برقم ايداع   

5423 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2023  12:00:00ص

203 - اسلم توفيق السيد توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50186  قيدت فى  08-11-2012 برقم 

ايداع   8195 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

204 - داليا محمد محمد ابراهيم البغدادى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   57801  قيدت فى  

26-05-2015 برقم ايداع   2098 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2025  12:00:00ص

205 - السيد الزرو وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16519  قيدت فى  15-08-1967 برقم ايداع   107 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

206 - محمد مصطفى عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25232  قيدت فى  03-05-1987 برقم 

ايداع   897 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00

ص

207 - شركه احمد محمد علي نور و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33632  قيدت فى  1997-03-10 

برقم ايداع   787 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2027  

12:00:00ص

208 - ورثه جمال عبد المجيد محمد علي ) عادل جمال عبد المجيد وشركاه(0   شركة سبق قيدها برقم :   

34704  قيدت فى  25-12-1997 برقم ايداع   4532 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

209 - شركة شيماء عبده محمد جبر السيد مرعى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   40058  قيدت فى  

21-07-2002 برقم ايداع   2689 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2027  12:00:00ص

Page 63 of 67 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

210 - شركه ابناء منسي وشريكتهم للتجاره والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   40428  قيدت فى  

22-10-2002 برقم ايداع   3938 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2027  12:00:00ص

211 - السيد عبد الهادي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42075  قيدت فى  22-12-2003 برقم ايداع   

6562 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2023  12:00:00ص

212 - ايمن وخيرى محمد رمضان على ابو الفرح وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   58435  قيدت فى  

26-12-2017 برقم ايداع   6141 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

213 - شركه روبيل اويل عيد ش م0م   شركة سبق قيدها برقم :   10995  قيدت فى  12-02-1952 برقم 

ايداع   60 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00

ص

214 - شركه اكسون موبيل مصر س . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   10995  قيدت فى  2000-10-16 

برقم ايداع   5230 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2025  

12:00:00ص

215 - هشام مصطفي ابراهيم السيد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19155  قيدت فى  

07-09-1977 برقم ايداع   1445 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

216 - شركه خطاب للستيراد)رامي عبد القادر ابراهيم خطاب(0   شركة سبق قيدها برقم :   19316  قيدت 

فى  14-11-1977 برقم ايداع   1718 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

217 - ملوك توفيق احمد الزيات وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   19340  قيدت فى  03-12-1977 برقم 

ايداع   1760 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

218 - منى وجدى غطاس وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   22192  قيدت فى  25-03-1982 برقم ايداع   

616 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

219 - جمال متولي شلبي جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24579  قيدت فى  04-03-1986 برقم 

ايداع   632 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2026  12:00:00

ص

220 - محمد السيد عبد الهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24664  قيدت فى  22-04-1986 برقم 

ايداع   1036 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2026  

12:00:00ص

221 - عصام يوسف مجاهد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   25515  قيدت فى  02-11-1987 برقم ايداع   

1905 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

222 - محمد واشرف عبد القوى   شركة سبق قيدها برقم :   28532  قيدت فى  13-07-1992 برقم ايداع   

1397 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2027  12:00:00ص

223 - امانى محمد ضاحى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   28546  قيدت فى  18-07-1992 برقم ايداع   

1442 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

224 - مهاب عبد المنعم فهمى قبطان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28841  قيدت فى  1992-11-25 

برقم ايداع   2420 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

225 - شركه رشاد العيوطي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29093  قيدت فى  21-02-1993 برقم ايداع   

491 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2023  12:00:00ص

226 - محمد محمد كمال حسن حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32920  قيدت فى  1996-09-18 

برقم ايداع   2946 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2026  

12:00:00ص
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227 - سامح محمد مصطفى مصطفى النقيطى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34067  قيدت فى  

06-07-1997 برقم ايداع   239 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2027  12:00:00ص

228 - شركه لهيطه التجاريه الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   39408  قيدت فى  22-01-2002 برقم ايداع   

302 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

229 - شريف سعد السيد النشار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   39610  قيدت فى  25-03-2002 برقم 

ايداع   1223 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  

12:00:00ص

230 - ازهار احمد مسعود و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39894  قيدت فى  01-06-2002 برقم ايداع   

2072 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

231 - بدر الدين عربي واحمد مصطفي ابو سعده   شركة سبق قيدها برقم :   40318  قيدت فى  

28-09-2002 برقم ايداع   3563 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2027  12:00:00ص

232 - محمد محمد مصطفي قنديل وشريكه احمد السيد عباس   شركة سبق قيدها برقم :   40997  قيدت فى  

16-03-2003 برقم ايداع   1158 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2023  12:00:00ص

233 - عاطف كامل عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49357  قيدت فى  24-09-2012 برقم 

ايداع   2199 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

234 - محمد نصر ابوا لخير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49431  قيدت فى  26-09-2012 برقم ايداع   

6322 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

235 - رمضان زغلول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58374  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   

4845 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

236 - هانى محمد السيد القزاز زشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   58415  قيدت فى  04-12-2017 برقم 

ايداع   5690 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

237 - محمد فاروق السيد محمد نوفل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58432  قيدت فى  2017-12-21 

برقم ايداع   6075 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

238 - شركة اولد حامد احمد الجاويش ) اخوان الجاويش (   شركة سبق قيدها برقم :   18554  قيدت فى  

21-12-1976 برقم ايداع   2410 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

239 - شركة شراره للتجارة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   21860  قيدت فى  17-10-1981 برقم 

ايداع   2654 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2026  

12:00:00ص

240 - نبويه محمد مصطفى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   28618  قيدت فى  18-08-1992 برقم 

ايداع   1662 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  

12:00:00ص

241 - منتصر ابو الحمد عبد الحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33743  قيدت فى  1997-04-03 

برقم ايداع   1175 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  

12:00:00ص

242 - م عفاف  محمود محمد صابرين  و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   34060  قيدت فى  

03-07-1997 برقم ايداع   2295 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص
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243 - شاهنده فؤاد محمد جوده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   36671  قيدت فى  15-11-1999 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2024  

12:00:00ص

244 - محمد السيد الشامى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   38592  قيدت فى  15-05-2001 برقم ايداع   

1740 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2026  12:00:00ص

245 - محمدمحمد السيد سليمان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   49674  قيدت فى  09-10-2012 برقم 

ايداع   6993 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  

12:00:00ص

246 - شركة هدير محمد محمد عبده السرى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   49762  قيدت فى  

18-10-2012 برقم ايداع   7440 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/10/2027  12:00:00ص

247 - هالة احمد رجائى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18651  قيدت فى  29-01-1977 برقم ايداع   

178 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

248 - شركه فاطمه النبويه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   18942  قيدت فى  25-05-1977 برقم ايداع   

1029 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

249 - محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28719  قيدت فى  1992-10-05 

برقم ايداع   2041 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  

12:00:00ص

250 - محمد السيد على نجا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32847  قيدت فى  31-08-1996 برقم ايداع   

2723 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

251 - المير رميح السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   33606  قيدت فى  04-03-1997 برقم ايداع   

712 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

252 - هشام محمود الفوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39323  قيدت فى  26-12-2001 برقم ايداع   

4721 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

253 - حسام مطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   41034  قيدت فى  24-03-2003 برقم ايداع   

1269 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2023  12:00:00ص

254 - شركه عز الدين احمد عطيه عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58315  قيدت فى  

22-05-2017 برقم ايداع   2297 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

255 - فهمى على عبيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19249  قيدت فى  15-10-1977 برقم ايداع   

1590 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

256 - محاسن و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   28589  قيدت فى  06-08-1992 برقم ايداع   1580 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

257 - اسامه محمود السيد ابراهيم وياسر محمود السيد ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   33987  قيدت فى  

04-01-2004 برقم ايداع   42 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2024  12:00:00ص

258 - شانيل   شركة سبق قيدها برقم :   33987  قيدت فى  04-01-2004 برقم ايداع   42 وفى تاريخ  

29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2024  12:00:00ص

259 - ياسر محمود السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33987  قيدت فى  10-06-1997 برقم ايداع   

1994 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

260 - شركة هانم ابراهيم الدسوقى وشركاها)خلفاء محمد ابراهيم عبده(   شركة سبق قيدها برقم :   34543  

قيدت فى  10-11-1997 برقم ايداع   3951 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/11/2027  12:00:00ص

261 - محمد الرفاعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34618  قيدت فى  02-12-1997 برقم ايداع   

4242 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص
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262 - مشالي اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   39663  قيدت فى  03-04-2002 برقم ايداع   1283 وفى 

تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

263 - شركه فاطمه علي سالم و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39724  قيدت فى  17-04-2002 برقم 

ايداع   1470 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  

12:00:00ص

264 - ياسر عبد العاطي واحمد خليل وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   40573  قيدت فى  2002-11-25 

برقم ايداع   4689 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

265 - ف  خليفه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   40639  قيدت فى  23-12-2002 برقم ايداع   4974 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

266 - حلمي مرزوق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   41358  قيدت فى  22-06-2003 برقم ايداع   

3401 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2023  12:00:00ص

267 - السيده مصطفي ابراهيم محمد وشركاها )ورثه مصطفي محمود طه بدوي(0   شركة سبق قيدها برقم :   

47345  قيدت فى  15-11-2006 برقم ايداع   10485 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/11/2026  12:00:00ص

268 - حسن فهمي محمد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   47730  قيدت فى  31-05-2007 برقم 

ايداع   2073 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

269 - شركه مني محمود نيازي التربي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   47747  قيدت فى  

02-08-2007 برقم ايداع   3723 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

270 - على اسماعيل كرم البلسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50639  قيدت فى  26-11-2012 برقم 

ايداع   9066 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

271 - خيرى مفيد فخرى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57669  قيدت فى  11-12-2014 برقم 

ايداع   3418 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2024  

12:00:00ص

272 - نبيل محمود محمد بقلوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58351  قيدت فى  30-08-2017 برقم 

ايداع   4320 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

273 - احمد طه احمد ابراهيم حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58426  قيدت فى  2017-12-14 

برقم ايداع   5938 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص
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