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قيود أفراد

1 - ناصر فوقى عبدالصادق الواكب تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1135 ورقم قيد 31315    محل رئيسى  عن مصنع صناعة خيوط الشانليا, بجهة محافظة القليوبية ش ترعة 

ابوالمنجا الشرقاوية ملك / يوسف صالح احمد صالح محمود عيد

2 - عصام عواض سليمان مرسي الغنام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1136 ورقم قيد 31316    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة القليوبية عماره رقم 1 

الوقاف ش المساحه امام مدرسه التجاره ملك/ احمد زكي محمود محمد

3 - عبدالحميد عزت عبدالحميد السيد عويس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 1179 ورقم قيد 31319    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبليا, بجهة محافظة القليوبية سكة قلما منشية 

الزهوى قليوب البلد ملك جمال السيد قناوى

4 - امام سالم عبدرب النبى سالم منطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1180 ورقم قيد 31320    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية ميت نما ش مصعب 

بن عمير المدرسة القديمة سابقا ملك /وفاء اسماعيل اسماعيل احمد

5 - اندرو جرجس قزمان جادا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1181 

ورقم قيد 31321    محل رئيسى  عن ورشه خراطه هندسيه هيدروليك, بجهة محافظة القليوبية 26 ش محمد ابو 

المجد الوحده العربيه ملك/ جرجس قزمان جاد ا

6 - مريم ثابت محروص اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1184 ورقم قيد 31322    محل رئيسى  عن توريد العدد اليدوية, بجهة محافظة القليوبية 2 ش جمال الدين 

الفغاني شبرا البلد ملك / ابتهاج نبيه تقاوى لوقا

7 - ابتسام صلح عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1210 ورقم قيد 31133    رئيسى آخر  عن ورشه تصنيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها (, بجهة محافظة القليوبية 5 ش الخلفاء  الراشدين من ش 15 مايو بهتيم

8 - احمد صابر سيد ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1204 

ورقم قيد 31324    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شلقان ش الطريق 

العام ملك صابر سيد ابوالمجد

9 - سعد عادل محمد سلمه الطوخي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1208 ورقم قيد 31325    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القليوبية قلما ش النادي ملك/ صباح 

سعد عبد الغني

10 - تادرس فايز عازر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1224 ورقم 

قيد 13020    رئيسى آخر  عن معرض بيع الحذيه, بجهة محافظة القليوبية 8 ش محمد ابو المجد الوحدة العربيه

11 - تامر عدلى صالح سلمة حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1218 ورقم قيد 31326    محل رئيسى  عن تجارة فورفورجيه, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا الطريق 

البطىء ملك/ ذكى محمد محمد ادريس

12 - احمد رضا عبد الحميد ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1234 ورقم قيد 31327    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيماعدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته ( وتركيبات زجاج اكسسواراته, بجهة محافظة القليوبية باسوس عزبه المنشاوي عزبه الجمال ملك/ 

محمد علي اسماعيل
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13 - هشام محمد كمال محمد صادق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1235 ورقم قيد 31328    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الدولي والداخلي, بجهة محافظة القليوبية ش3 مساكن الضباط ملك/ صابر محمد ابو العزم

14 - تامر محمد عبدا عمر عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1262 ورقم قيد 31333    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة القليوبية ش احمد سعيد ارض الوقاف ملك/ اسماعيل عبد الباسط محمد

15 - امال سعيد محمد عبد الحميد عبد البارى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 1300 ورقم قيد 30236    رئيسى آخر  عن تربيه وتسمين وبيع المواشى عجول علف وحلبة, بجهة 

محافظة القليوبية عزبة الشيخ محمد ابو الغيط بملك ابراهيم شمس الدين

16 - محمد هانى محمود عبدالمنعم جابين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 1319 ورقم قيد 31344    محل رئيسى  عن تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس بملك هانى 

محمود عبدالمنعم

17 - عواطف السيد عفيفي الشيخ احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1329 ورقم قيد 31346    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القليوبية عرب ابو الغيط امام مدرسه 

سما الخاصه ملك/ رضا عبد المجيد خضر السيد احمد

18 - مريم العزبي العزبي النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1332 

ورقم قيد 31347    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية بلقس ملك/ حامد علي السعيد

19 - محمد يسري محمد مدبولي زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1333 ورقم قيد 31349    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش عمر عبد العزيز  

قليوب البلد ملك/ اسامه سلمه رزق

20 - معتز بيومى يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1348 

ورقم قيد 27974    رئيسى آخر  عن مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية بلقس الشارع العمومي

21 - ابوسريع جمعه عيد محمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1352 ورقم قيد 31352    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات السيارات وتوريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله واجهزه الكمبيوتر, بجهة محافظة القليوبية 1 ش خالد بن الوليد مكرر ش ترعه النصرانيه منطي 

ملك/ احمد سيد مختار
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فروع الفراد

1 - اسماء احمد ابراهيم احمد امبابى  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   1159 ورقم قيد   31317  محل 

فرعى  عن اسمده ومبيدات وبذور زراعيه  بجهة محافظة الشرقية كفر عياد ملك / جمال محمود ابراهيم

2 - اسماء احمد ابراهيم احمد امبابى  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   1159 ورقم قيد   31317  محل 

فرعى  عن اسمده ومبيدات وبذور زراعيه  بجهة محافظة القليوبية 12 ش عبدالسلم هارون - العبور

3 - مينا مرقس فؤاد فهيم  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1258 ورقم قيد   31332  محل فرعى  عن 

تصنيع شحم وتوريدات عموميه فيما عدا ) توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 14 ش الزهراء الول 1

4 - مينا مرقس فؤاد فهيم  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1258 ورقم قيد   31332  محل فرعى  عن 

تصنيع شحم وتوريدات عموميه فيما عدا ) توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان/ 12 ش رمضان حسين احمد عرابي 

ام بيومي -شبرا الخيمة

5 - يحيى محمود فرج ابراهيم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   1282 ورقم قيد   25213  محل فرعى  عن 

مصنع حقن بلستيك واجهزه كهربائيه  بجهة محافظة القليوبية ش حلمي عبد الرازق متفرع من كريستال عصفور

6 - مجدى امام محمد عبدالكريم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   1287 ورقم قيد   31334  محل فرعى  

عن الغاء نشاط / الستثمار العقارى  بجهة محافظة القاهرة اصبح / 20 طريق الوتوستيراد عرب ابوساعد بجوار 

محطه كهرباء حلوان

7 - مجدى امام محمد عبدالكريم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   1287 ورقم قيد   31334  محل فرعى  

عن الغاء نشاط / الستثمار العقارى  بجهة محافظة القليوبية 62 حوض المراوحى قليوب البلد - ملك هانى مجدى 

حجاج

8 - مصطفى طه عبداللطيف  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   1296 ورقم قيد   31335  محل فرعى  عن 

تجاره قطع غيار السيارات بالتجزئه  بجهة محافظة القاهرة شارع جسر البحر - الساحل - القاهرة

9 - مصطفى طه عبداللطيف  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   1296 ورقم قيد   31335  محل فرعى  عن 

تجاره قطع غيار السيارات بالتجزئه  بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا - قليوب - القليوبية -بملك / صلح الدين عبد 

السميع

10 - محمود محمود السيد محمد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   1358 ورقم قيد   31353  محل فرعى  

عن توريدات عامه و توكيلت تجارية و استيراد و تصدير  بجهة محافظة القاهرة عماره 300 الحى الثالث _ التجمع 

الخامس

11 - محمود محمود السيد محمد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   1358 ورقم قيد   31353  محل فرعى  

عن توريدات عامه و توكيلت تجارية و استيراد و تصدير  بجهة محافظة القليوبية الرضى رابع قطعه من الدائرى 

مباشره

12 - احمد خلف عبد البارى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   1363 ورقم قيد   31354  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و المجموعة 19 ( والتوكيلت التجارية وتوريد مستلزمات 

انتاج المصانع وتشكيل وتشغيل المعادن  بجهة محافظة القاهرة 6 ميدان سيدي  سعيد

13 - احمد خلف عبد البارى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   1363 ورقم قيد   31354  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و المجموعة 19 ( والتوكيلت التجارية وتوريد مستلزمات 

انتاج المصانع وتشكيل وتشغيل المعادن  بجهة محافظة القليوبية مبنى رقم 3 قطعة 96 حوض الطويل - ابو سنه - 

ميت حلفا
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قيود الشركات
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فروع الشركات

1 - عمرو عبد العظيم لشين وشريكه   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    1138 ورقم قيد   29287   

فرعى  عن يضاف الى النشاط / تشريح الصاج و تصنيع التنكات و الحاويات و الجمالونات  بجهة محافظة 

القليوبية حوض الروضه الطريق البطئ ميت حلفا قطعه رقم 103 كدستر

2 - الثلثيه استيل   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    1138 ورقم قيد   29287   فرعى  عن يضاف 

الى النشاط / تشريح الصاج و تصنيع التنكات و الحاويات و الجمالونات  بجهة محافظة القليوبية حوض الروضه 

الطريق البطئ ميت حلفا قطعه رقم 103 كدستر

3 - وائل رزق وشركاة   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    1157 ورقم قيد   13799   فرعى  عن 

استيراد مسامير وعدد ولوازم الورش والغاء ما دون ذلك  بجهة محافظة القليوبية 7ش الملح بناحية طريق بيجام 

دمنهور

4 - المير العطيه   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    1157 ورقم قيد   13799   فرعى  عن استيراد 

مسامير وعدد ولوازم الورش والغاء ما دون ذلك  بجهة محافظة القليوبية 7ش الملح بناحية طريق بيجام دمنهور

5 - نادر خالد وشركاه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1202 ورقم قيد   31323   فرعى  عن القيام 

بجمع انواع الرحلت الداخلية والبرية ونقل العمال بالشركات وطلبة المدارس )فيما عدا الرحلت السياحية(  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 328 الدور الثالث مبنى ج مجمع على الدين ليلة القدر المحور المركزى

6 - نادر خالد وشركاه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1202 ورقم قيد   31323   فرعى  عن القيام 

بجمع انواع الرحلت الداخلية والبرية ونقل العمال بالشركات وطلبة المدارس )فيما عدا الرحلت السياحية(  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ طريق مصراسكندريه الزراعي محطة شبرا بجوار كلية الزراعه 

الدورالثاني

7 - المستقبل للرحلت   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1202 ورقم قيد   31323   فرعى  عن القيام 

بجمع انواع الرحلت الداخلية والبرية ونقل العمال بالشركات وطلبة المدارس )فيما عدا الرحلت السياحية(  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 328 الدور الثالث مبنى ج مجمع على الدين ليلة القدر المحور المركزى

8 - المستقبل للرحلت   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1202 ورقم قيد   31323   فرعى  عن القيام 

بجمع انواع الرحلت الداخلية والبرية ونقل العمال بالشركات وطلبة المدارس )فيما عدا الرحلت السياحية(  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ طريق مصراسكندريه الزراعي محطة شبرا بجوار كلية الزراعه 

الدورالثاني

9 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    1254 ورقم قيد   31331   

فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة محل 1 عماره 10 

مشروع اسكان رامو

10 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    1254 ورقم قيد   31331   

فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة القليوبية 1 ش سليمان عودة 

متفرع من شارع احمد عرابي

11 - جيهان السيد بيومى عطية و شريكها   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    1301 ورقم قيد   31337   

فرعى  عن اصبح / المقاولت و العمال الهندسية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوزيع وتوريد 

وتصنيع لدى الغير وتركيب الوناش العلويه الكهربائيه واليدويه والوناش المحوريه والمونوريل والجانترى 

والجمالونات وكافه المصنهات الحديديه وكافه اعمال الصيانه وخدمات مابعد البيع  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 

1 شارع 38 عماره 89 الحى الخامس التجمع الخامس

12 - جيهان السيد بيومى عطية و شريكها   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    1301 ورقم قيد   31337   

فرعى  عن اصبح / المقاولت و العمال الهندسية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوزيع وتوريد 

وتصنيع لدى الغير وتركيب الوناش العلويه الكهربائيه واليدويه والوناش المحوريه والمونوريل والجانترى 

والجمالونات وكافه المصنهات الحديديه وكافه اعمال الصيانه وخدمات مابعد البيع  بجهة محافظة القليوبية حوض 

الروضه - ابوسنه زمام ميت حلفا
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13 - شريف ممدوح محى الدين السعيد وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    1307 ورقم قيد   

31342   فرعى  عن اصبح / تجارة وتوريد اللوميتال والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة 

محافظة القاهرة تصحيح العنوان / شقه 101 عماره 12 مربع 1258 ) ز ( خلف صن سيتى

14 - شريف ممدوح محى الدين السعيد وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    1307 ورقم قيد   

31342   فرعى  عن اصبح / تجارة وتوريد اللوميتال والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة 

محافظة القليوبية الوحده الصناعيه رقم 12 بالدور الرضى الكائن بمجمع المم الصناعى للصناعات الصغيره 

بالقطعه رقم 1 بلوك 22009 بالمنطقه الصناعيه ب
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 محو - شطب

1 - محمود درويش مجاهد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   30786 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع  

1002 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري وذلك لترك 

التجارة

2 - عطيه عبدالسلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24410 قيد فى 15-06-2009 برقم ايداع  1274 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

3 - عطيه عبد السلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24410 قيد فى 01-01-2006 برقم ايداع  10 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للوفاه

4 - احمد سيد بيومى السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11173 قيد فى 31-05-1999 برقم ايداع  1332 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - حارس صدقى مسعود بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   30053 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع  40 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

6 - محمد صبحى مدكور مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم   24840 قيد فى 19-03-2006 برقم ايداع  814 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

7 - بطرس سلمه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16110 قيد فى 01-09-2001 برقم ايداع  1934 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - محمد النبوى زكى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27707 قيد فى 14-03-2007 برقم ايداع  1017 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - مصطفي حمدي مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30396 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع  

1243 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

10 - حسن سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14671 قيد فى 26-11-2000 برقم ايداع  3948 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

11 - عبير ابراهيم احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22722 قيد فى 20-03-2005 برقم ايداع  826 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى وذلك لترك التجارة

12 - معتز بيومى يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3859 قيد فى 06-01-1996 برقم ايداع  25 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل محو

13 - ماركو سعد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   14089 قيد فى 23-08-2000 برقم ايداع  3078 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القبد مشطوب بامر محو لترك التجارة

14 - محمد حنفى عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28186 قيد فى 26-09-2007 برقم ايداع  2798 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

15 - محمد ناصر محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   25519 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع  1945 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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رأس المال

1 - محمد سعيد حلمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30733 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع   757 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - مصطفي البدري احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   31248 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

692 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - مصطفي علي شهاوي علي تاجر فرد سبق قيده برقم   31318 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   1160 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

4 - امال سعيد عبدالرازق حمودة تاجر فرد سبق قيده برقم   31168 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع   212 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - تادرس فايز عازر تاجر فرد سبق قيده برقم   13020 قيد فى 01-04-2000 برقم ايداع   794 فى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - نصر عبد الحميد عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   28540 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع   1271 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - مريم القس اشعياء عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   30414 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   1263 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - منتصر مكرم جيد بولس تاجر فرد سبق قيده برقم   20642 قيد فى 03-04-2004 برقم ايداع   858 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31345 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

1322 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31345 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

1325 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - محمود ابوسريع احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   31229 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع   633 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مجدى كرم مرسى محمدى تاجر فرد سبق قيده برقم   20265 قيد فى 20-01-2004 برقم ايداع   177 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمود علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    20791 قيد فى 27-04-2004 برقم ايداع    1134 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 16 ش سلمه شحتو من الترعه 

البيجاميه م السعاده ملك/ فايزه خليل ابراهيم

2 - هانى يوسف محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18688 قيد فى 18-02-2003 برقم ايداع    370 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 1ش بشير الفرنوانى 

ميدان المؤسسه بملك /عبدالنبى سيد يوسف

3 - صفوت حسن عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    25056 قيد فى 13-04-2006 برقم ايداع    1183 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية رماده ملك/ صفوت حسن عبد السلم

4 - ابتسام صلح عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31133 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 5 ش الخلفاء  الراشدين من ش 15 

مايو بهتيم بنشاط/ ورشه تصنيع ملبس جاهزه

5 - تادرس فايز عازر تاجر فرد سبق قيده برقم    13020 قيد فى 01-04-2000 برقم ايداع    794 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 8 ش محمد ابو المجد الوحدة العربيه

6 - نصر عبد الحميد عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    28540 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح /ش ابو 

العز من ش المحلوى ارض المحلوى م .عبدالمنعم رياض ملك /نصرعبدالحميد عبدالغفار

7 - ابو سريع حمدى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    24106 قيد فى 13-11-2005 برقم ايداع    3445 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 18 ش صلح عبد الجليل منشيه الحريه ملك/ 

محمد صلح علي

8 - يحيى محمود فرج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    25213 قيد فى 03-05-2006 برقم ايداع    1446 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش حلمي عبد الرازق متفرع من 

كريستال عصفور

9 - سيد عفيفى على الفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    27097 قيد فى 24-12-2006 برقم ايداع    4666 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش سوكه زمام ميت حلفا بجوار مسجد 

علي الخولي ملك/ سيد عفيفي علي الفاوي

10 - امال سعيد محمد عبدالحميد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    30236 قيد فى 06-05-2018 برقم 

ايداع    1070 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة الشيخ محمد ابو 

الغيط بملك ابراهيم شمس الدين

11 - ثلجه خالد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    27682 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    972 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 27 امتداد سوق العبور المنطقه الصناعيه 

ملك/ نور الدين عبد الحميد محمود

12 - معتز بيومى يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27974 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    1727 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بلقس الشارع العمومي بنشاط مواشي 

حلبه

13 - محمود ابوسريع احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    31229 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    633 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو الغيط ع سويلم ع سيف الدين
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النشاط

1 - مصطفى سعيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  5937 قيد فى 16-03-1997 برقم ايداع    607وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ استيراد و تصديرفيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6

2 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31345 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

1322وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع ملبس) فيما عدا المهمات و الملبس 

العسكريه(

3 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31345 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

1325وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع ملبس ) فيما عدا المهمات و الملبس 

العسكريه(

4 - ثلجه خالد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27682 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    972وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ثلجه تخزين وتجميد وتبريد

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31264 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2022  برقم ايداع 757.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ الفجر لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31318 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 1,160.000 الى : مصطفي علي شهاوي علي

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31318 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 1,160.000 الى : الفهد للمقاولت

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18688 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2003  برقم ايداع 370.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /سكاى ميتال للتوريدات

5 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31168 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2022  برقم ايداع 212.000 الى : النصر لنقل البضائع

6 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20159 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2003  برقم ايداع 3,176.000 الى : يضاف السمة التجارية /مؤسسة الرحاب للتوريدات العمومية

7 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31250 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2022  برقم ايداع 704.000 الى : الغاء السمه التجاريه

8 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31250 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2022  برقم ايداع 704.000 الى : تعديل السم التجارى الى فرحات باك

9 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31345 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 1,322.000 الى : سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد

10 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27682 وتم ايداعه بتاريخ   

12-03-2007  برقم ايداع 972.000 الى : ثلجه خالد عبد ا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - جمال محمد ابو الخير ابو الخير  تاجر المقيد برقم قيد   9793 وتم ايداعه بتاريخ  03-10-1998 برقم ايداع    

2505تم التأشير فى تاريخ   03-10-1998   بــ  

2 - مصطفي علي بنهاوي علي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31318 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-09 

برقم ايداع    1160تم التأشير فى تاريخ   09-05-2022   بــ  

3 - مجدى امام محمد عبد الكريم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31334 وتم ايداعه بتاريخ  

22-05-2022 برقم ايداع    1287تم التأشير فى تاريخ   22-05-2022   بــ  

4 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31345 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    1322تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

5 - سمير عبدالهادى عبدالسلم محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31345 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    1325تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - تعديل اسم الشركه الي  شركه بنس للتوكيلت التجاريه ) شركه مساهمه مصرية (   شركة سبق قيدها برقم    

28230 قيدت فى 28-10-2007 برقم ايداع   2977 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع

2 - شركه بنس للتوكيلت التجاريه ) شركه مساهمه مصريه(   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 

04-01-2011 برقم ايداع   51 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

3 - شركة بنس   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 24-02-2014 برقم ايداع   293 وفى تاريخ  

10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

4 - تعديل اسم الشركه الي  شركه بنس للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 

24-02-2014 برقم ايداع   293 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

5 - شركه بنس للتوكيلت التجاريه ش0 م0 م   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 15-03-2022 برقم 

ايداع   733 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

6 - بنس للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع   734 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - بنس للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع   735 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

8 - بنس للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    28230 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع   736 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

9 - تعديل السم التجاري الي  صلح راغب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    19511 قيدت فى 

16-08-2003 برقم ايداع   2017 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيه 

اعمالها نهائيا

10 - تعديل السم التجارى الى  باك وول Backwallاساسات مبانى و منشات نوفل وعبدالحليم   شركة سبق 

قيدها برقم    30205 قيدت فى 21-02-2018 برقم ايداع   457 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - 

شطب السجل حل الشركه وتصفيه اعمالها

11 - محمود مجدي محمود رمزي عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    31340 قيدت فى 2018-03-07 

برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بوجب طلب تاشير

12 - شركه المجد للستيراد   شركة سبق قيدها برقم    31340 قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع   

1000007 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بوجب طلب تاشير

13 - أشرف محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9451 قيدت فى 06-08-1998 برقم ايداع   1967 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - تعديل السم التجارى الى / محمود صبرى محمود ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12605 قيدت 

فى 23-01-2000 برقم ايداع    153وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - عمرو عبد العظيم لشين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29287 قيدت فى 22-06-2011 برقم ايداع    

1255وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000,000.000

3 - محمد محمد احمد شريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21400 قيدت فى 07-08-2004 برقم ايداع    

2236وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

4 - تعديل السم التجاري الي شركه خالد فؤاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18126 قيدت فى 

12-10-2002 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

العناوين

1 - عمرو عبد العظيم لشين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29287 قيدت فى 22-06-2011 برقم ايداع    

1255وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض الروضه الطريق البطئ 

ميت حلفا قطعه رقم 103كدستر

2 - شركه وائل عطية وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13799 قيدت فى 11-07-2000 برقم ايداع    2640

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 7ش الملح بناحية طريق بيجام دمنهور

3 - محمود مجدي محمود رمزي عامر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31340 قيدت فى 2018-03-07 

برقم ايداع    1000007وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

4 - شركه المجد للستيراد شركة سبق قيدها برقم     31340 قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع    

1000007وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - تعديل السم التجارى الى / محمود صبرى محمود ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12605 قيدت 

فى 23-01-2000 برقم ايداع    153 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى النشاط/ 

الستيراد و التصدير فيما عدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 و التوكيلت التجارية

2 - تعديل السم التجارى الى  شركه عصفور للتعدين والحرارايات والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     

17727 قيدت فى 22-07-2002 برقم ايداع    1886 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط/ بحث واستغلل واستخراج مناجم ومحاجر بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه

الكيان القانونى

1 - محمد محمد ابراهيم عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6340 قيدت فى 07-05-1997 برقم ايداع    

2058 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12605   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-01-2000 برقم ايداع    153 الى   تعديل السم التجارى الى / محمود صبرى محمود ابراهيم 

و شريكه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - عمر عادل محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6340   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-07 

برقم ايداع   2058 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  دخول بالشركه

2 - نورهان عادل محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6340   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   2058 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  دخولها بالشركه

3 - عادل محمد ابراهيم عبد الفتاح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6340   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   2058 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  خروجه للوفاه ودخول الورثه 

الشرعين ///دخول شريكه موصيه مذكوره بعقد التعديل

4 - محمد محمد ابراهيم عبد الفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6340   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   2058 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  له وحده حق الدارة والتوقيع من 

الشركه منفردا في جميع امال الشركه

5 - وائل عطيه رزق يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13799   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-11 

برقم ايداع   2640 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2000  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح للشريكين وائل 

عطية رزق يوسف وعماد عطية رزق يوسف مجتمين او منفردين ولهم الحق فى ان يوكل او يفوضا من ينوب 

عنهم فى ادارة الشركة

6 - عماد عطية رزق يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13799   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-11 

برقم ايداع   2640 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2000  بــ :  تعديل صفه الشريك/عماد عطيه رزق يوسف من 

موصى الى متضامن

7 - ابو الخير محمد احمد شريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21400   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2004 برقم ايداع   2236 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2004  بــ :  خروجه من الشركه واستلمه 

كافه حقوقه

8 - ريم محمد احمد عيسي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30169   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-05 

برقم ايداع   2608 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  رفع الوصايه عنها واصبحت شريكه متضامنه 

ولها حق الداره والتوقيع منفرده  ولها حق تمثيل امام الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب وهيئة التامينات 

والسجل التجارى والجهات الحكومية الخرى وله الحق فى القيام باى تصرف يفيد الشركة دون الرجوع الي باقي 

الشركاء  كما يجوز لها توكيل الغيرفى كل او بعض ما ذكر بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها لتحقيق 

غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان التصرفات القانونيه الخري من رهن او بيع عقارات الشركه 

او الحصول علي قروض للشركه فيجب ان تصدر بموافقه جميع الشركاء وانها  تتقاضي مرتبا شهريا عن مقابل 

اعمال الداره تدخل من ضمن مصروفات الشركه----رفع الوصايه عن /محمود محمد احمد عيسي و عمر محمد 

احمد عيسي مع بقائهم شركاء موصيين

9 - مايسة احمد محمد طلبة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30169   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-05 

برقم ايداع   2608 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  تعديل صفتها الي شريكه موصيه

10 - خالد شوقي حماد جاب ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31331   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   1254 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - البير جمال البير لطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27448   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

2 - ضياء السيد احمد احمد الشرشابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27767   قيدت فى   20-03-2007 برقم 

ايداع    1107 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

3 - امام بدر امام عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6230   قيدت فى   22-04-1997 برقم ايداع    1006 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

4 - خليفه عبد الحفيظ ابو العل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17330   قيدت فى   11-05-2002 برقم 

ايداع    1099 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

5 - محمد على زين العابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23034   قيدت فى   15-05-2005 برقم ايداع    

1398 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-14

6 - عطيه عبد السلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24410   قيدت فى   01-01-2006 برقم ايداع    10 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

7 - عطيه عبدالسلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24410   قيدت فى   15-06-2009 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

8 - فراج سلمه السيد العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27880   قيدت فى   08-04-2007 برقم ايداع    

1341 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

9 - هيثم السيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29448   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

795 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

10 - ميخائيل كامل برسوم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29802   قيدت فى   03-03-2015 برقم 

ايداع    394 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

11 - حسن على مهدى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23811   قيدت فى   12-09-2005 برقم ايداع    

2927 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

12 - محمد محمد حسانين عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26847   قيدت فى   22-11-2006 برقم ايداع    

4164 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

13 - السعيد على عطيه علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29276   قيدت فى   08-06-2011 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

14 - مؤسسه عكاشه لتجاره قطع غيار المعدات الثقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29720   قيدت فى   

14-07-2014 برقم ايداع    1111 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-13

15 - ضاحى عمر محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7759   قيدت فى   10-11-1997 برقم ايداع    

4126 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-09

16 - احمد سيد بيومى السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11173   قيدت فى   31-05-1999 برقم ايداع    

1332 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-30

17 - انور محمد عبد الحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24445   قيدت فى   08-01-2006 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-07

18 - حارس صدقى مسعود بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30053   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

19 - احمد عبدالعزيز حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5915   قيدت فى   15-03-1997 برقم 

ايداع    582 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

20 - محمد عبدالظاهر عبدالغفار حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6114   قيدت فى   03-04-1997 برقم 

ايداع    850 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02
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21 - شعبان محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8993   قيدت فى   27-05-1998 برقم ايداع    

1309 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

22 - شريف عبد القادر عيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17391   قيدت فى   22-05-2002 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

23 - فكرى ابراهيم بدر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24213   قيدت فى   03-12-2005 برقم ايداع    

3647 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

24 - مصطفى عبدالمنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4860   قيدت فى   27-10-1996 برقم ايداع    

1372 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

25 - طارق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5168   قيدت فى   23-11-1996 برقم ايداع    

1748 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

26 - تادرس فايز عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13020   قيدت فى   01-04-2000 برقم ايداع    794 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

27 - محمد رمضان محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17224   قيدت فى   15-04-2002 برقم 

ايداع    911 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

28 - ميشيل ادوارد اندرواس ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18133   قيدت فى   12-10-2002 برقم ايداع    

2593 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-11

29 - سوسن يسرى السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20159   قيدت فى   29-12-2003 برقم 

ايداع    3176 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

30 - محمود صادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3611   قيدت فى   14-10-1995 برقم ايداع    1018 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

31 - محمد صبحى مدكور مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24840   قيدت فى   19-03-2006 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

32 - سامح انور عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27304   قيدت فى   28-01-2007 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

33 - سامح انور عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27304   قيدت فى   27-05-2013 برقم ايداع    

1115 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

34 - أمانى اسماعيل احمد ابراهيم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27590   قيدت فى   2007-03-01 

برقم ايداع    824 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

35 - تامر احمد احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3570   قيدت فى   01-10-1995 برقم ايداع    

967 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

36 - مصطفى سعيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5937   قيدت فى   16-03-1997 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

37 - سيد عبد الحميد امام سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8726   قيدت فى   29-03-1977 برقم ايداع    

898 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

38 - محمد السيد حسن على شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24249   قيدت فى   06-12-2005 برقم ايداع    

3714 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

39 - محمد عبدالسميع محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27452   قيدت فى   14-02-2007 برقم 

ايداع    571 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

40 - عمرو محمد حسن رويحل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27844   قيدت فى   02-04-2007 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

41 - عادل كرم عبدا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27936   قيدت فى   03-05-2007 برقم ايداع    

1581 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

42 - تعدبل السم التجارى الى  محمد عواد حسنين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5641   قيدت فى   

23-01-1997 برقم ايداع    203 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-22
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43 - بطرس سلمه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16110   قيدت فى   01-09-2001 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

44 - محمد رضا محمد على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16686   قيدت فى   30-12-2001 برقم ايداع    

2863 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-29

45 - يحيى محمود فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25213   قيدت فى   03-05-2006 برقم ايداع    

1446 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

46 - بطرس سلمه خليل زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27978   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

1739 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

47 - محمد احمد عبد السميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27178   قيدت فى   11-01-2007 برقم 

ايداع    67 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

48 - محمد النبوى زكى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27707   قيدت فى   14-03-2007 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

49 - جرجس سعد بخيت عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28008   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

50 - شحته صبحى عبد السلم عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27310   قيدت فى   2007-01-28 

برقم ايداع    306 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

51 - حسن سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14671   قيدت فى   26-11-2000 برقم ايداع    3948 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

52 - عبير ابراهيم احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22722   قيدت فى   20-03-2005 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-19

53 - حسين محمود حسين سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25343   قيدت فى   15-05-2006 برقم ايداع    

1659 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

54 - محمود سليمان سليمان الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25423   قيدت فى   24-05-2006 برقم 

ايداع    1800 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

55 - حامد محمد حامد محمد السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26616   قيدت فى   17-10-2006 برقم 

ايداع    3767 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

56 - كرم محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27089   قيدت فى   21-12-2006 برقم ايداع    

4643 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

57 - محمد سعيد عبدالغفار عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27688   قيدت فى   12-03-2007 برقم 

ايداع    981 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

58 - عبدالكريم كامل حسين طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27898   قيدت فى   18-04-2007 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

59 - سمرى لمقاولت الرخام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25216   قيدت فى   03-05-2006 برقم ايداع    

1449 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

60 - ثلجه خالد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27682   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    972 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

61 - ايمن محمد طه طه صويرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27768   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

62 - معتز بيومى يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3859   قيدت فى   06-01-1996 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

63 - عاطف شكرى بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6513   قيدت فى   29-05-1997 برقم ايداع    

2297 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

64 - هشام ابو الفتوح عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17266   قيدت فى   23-04-2002 برقم ايداع    

988 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

Page 19 of 22 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 - سامى محمود روبى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26037   قيدت فى   01-08-2006 برقم 

ايداع    2777 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

66 - محمد حسين على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27272   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

244 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

67 - معتز بيومى يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27974   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

1727 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

68 - سيد عبد ا احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6220   قيدت فى   21-04-1997 برقم ايداع    

996 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

69 - صلح الدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8049   قيدت فى   28-05-2007 برقم ايداع    

1807 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

70 - سمير حافظ ابو الوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12043   قيدت فى   19-10-1999 برقم ايداع    

2626 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

71 - ماركو سعد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14089   قيدت فى   23-08-2000 برقم ايداع    3078 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

72 - ماجد نصحى شكرى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25098   قيدت فى   18-04-2006 برقم ايداع    

1254 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

73 - ثروت صابر مجاهد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27046   قيدت فى   17-12-2006 برقم ايداع    

4536 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-16

74 - محمد حنفى عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28186   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

2798 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-25

75 - حشمت محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15106   قيدت فى   24-02-2001 برقم ايداع    

420 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

76 - سعيد احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17407   قيدت فى   25-05-2002 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

77 - محمد ناصر محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25519   قيدت فى   14-06-2006 برقم ايداع    

1945 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

78 - عماد حسن السيد هندم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27309   قيدت فى   28-01-2007 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

79 - عبد الرازق سعد عبدالرازق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27591   قيدت فى   01-03-2007 برقم 

ايداع    826 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

80 - تعديل السم التجاري الي  ايهاب علي عزت محمد الشواربي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27935   قيدت 

فى   03-05-2007 برقم ايداع    1580 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02
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تجديد شركات

1 - محمد كمال عبدالفتاح وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   16498  قيدت فى  10-11-2001 برقم ايداع   

2550 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2026  12:00:00ص

2 - شركه هشام عبد النبي محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29461  قيدت فى  21-05-2012 برقم 

ايداع   1059 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

3 - الشركة الحديثة لمواد التعبئة   شركة سبق قيدها برقم :   1608  قيدت فى  21-08-1993 برقم ايداع   

524 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2023  12:00:00ص

4 - تعديل السم التجاري الي  مؤمن احمد و محمد ابراهيم وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم :   16756  

قيدت فى  13-01-2002 برقم ايداع   104 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/01/2027  12:00:00ص

5 - انور ريتي فهمي يونان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29453  قيدت فى  24-04-2012 برقم ايداع   

854 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

6 - تعدل السم التجارى الى  مينا و شركاه للخراطة   شركة سبق قيدها برقم :   15315  قيدت فى  

07-04-2001 برقم ايداع   742 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2026  12:00:00ص

7 - احمد السيد احمد احمد نور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27985  قيدت فى  24-05-2007 برقم 

ايداع   1776 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  

12:00:00ص

8 - محمد محمد ابراهيم عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6340  قيدت فى  07-05-1997 برقم 

ايداع   2058 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

9 - سمير موسى ابو العنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19846  قيدت فى  21-10-2003 برقم ايداع   

2622 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2023  12:00:00ص

10 - شركةسينا ستارز لتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   19846  قيدت فى  21-10-2003 برقم 

ايداع   2622 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2023  

12:00:00ص

11 - ابراهيم محمد صالح ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20792  قيدت فى  27-04-2004 برقم 

ايداع   1135 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2024  

12:00:00ص

12 - مصنع نسيج نشأت زكى حسب النبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2966  قيدت فى  

09-03-1995 برقم ايداع   229 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2025  12:00:00ص

13 - شركه النيل للعلف والدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   31330  قيدت فى  13-10-1993 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  12:00:00

ص

14 - شركه سوبر تريز لتشغيل المعادن ماجد مفيد يعقوب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16843  قيدت 

فى  29-01-2002 برقم ايداع   266 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2027  12:00:00ص

15 - تعديل الى  محمد صلح احمد عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22183  قيدت فى  

15-12-2004 برقم ايداع   3654 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2024  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - تعديل السم التجاري الي  عبد الناصر محمود وشريكه ) التحاد الهندسيه للمقاولت   شركة سبق قيدها 

برقم :   6299  قيدت فى  05-05-1997 برقم ايداع   2008 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

17 - خالد عبد الفتاح مصطفى محمد خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17429  قيدت فى  

29-05-2002 برقم ايداع   1363 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

18 - كامل ابراهيم على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12729  قيدت فى  12-02-2000 برقم ايداع   

345 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2025  12:00:00ص

19 - تعديل السم التجارى الى  نبيل احمد احمد جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12556  قيدت فى  

12-01-2000 برقم ايداع   67 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2025  12:00:00ص

20 - تعدل السم التجارى الى  مصنع النجم الذهبى لطلء البلستيك احمد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها 

برقم :   17212  قيدت فى  13-04-2002 برقم ايداع   887 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

21 - أشرف محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9451  قيدت فى  06-08-1998 برقم ايداع   1967 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  12:00:00ص
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