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قيود أفراد

1 - محمد سعيد عبد العظيم احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 1211 ورقم قيد 14798    رئيسى آخر  عن توريد وتجاره الملبس الجاهزه ومستلزمات المدارس, بجهة 

محافظة الشرقية م 44 ارضى المجاوره 38

2 - اسلم بركات عبد العزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1208 ورقم قيد 17809    محل رئيسى  عن توريد وتجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 9 

عمان سنتر الردنيه

3 - اسلم عبدا عيسى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1212 ورقم قيد 17810    محل رئيسى  عن توريد وتجاره الخشاب والبلتات, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 

1 مج 49

4 - احمد فالح طه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1213 ورقم قيد 

17811    محل رئيسى  عن تجاره خرده ومخلفات, بجهة محافظة الشرقية مج 14 مربع ب عماره 30

5 - عصام الدين عبدالحميد محب مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 1222 ورقم قيد 17812    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية وحده 92 - 

مجمع الصناعات الصغيره ب3

6 - حسام حسين هاشم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1231 

ورقم قيد 17813    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية ش 35 ع 77 الحى 14

7 - هناء كمال فهمى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1235 

ورقم قيد 17814    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه ومستلزمات مصانع فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية 49 مج 60 بلزا مول

8 - رامى ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1239 

ورقم قيد 17815    محل رئيسى  عن مأكولت سريعه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 42 مدخل د مول 

الدوحه

9 - احمد كمال حفنى رياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1249 

ورقم قيد 17816    محل رئيسى  عن تجاره الخردوات والملبس تجزئه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 50 و 

51 عماره ج مول الدوحه الدور الرضى

10 - نادر جمال سيد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1252 

ورقم قيد 17817    محل رئيسى  عن تاجير معدات ومقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ش 3 ق 230 مج 

10

11 - احمد على محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1253 

ورقم قيد 17818    محل رئيسى  عن تجاره المسامير ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة الشرقية محل 1 بيترا 

مول مرحله 1

12 - المنشاوى لتوريد مستلزمات المصانع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1262 ورقم قيد 17819    محل رئيسى  عن عدد والت ومستلزمات مصانع سيور رولمان بلى ومهمات 

امن صناعى, بجهة محافظة الشرقية وحده 118 الزهور سنتر مج 49

13 - وهبه زكريا وهبه فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1270 

ورقم قيد 17820    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث مكتبى ومعدنى, بجهة محافظة الشرقية وحده 22 وكاله علم 

دوار العاشر
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14 - جمال عبد العظيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1274 ورقم قيد 17822    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه وميكانيكيه وتبريد وتكييف والصيانه والبرمجه 

وهيدروليك, بجهة محافظة الشرقية ق رقم 648 قطاع ج منطقه 1 الحى 10

15 - احمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1278 

ورقم قيد 17823    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله 

ومقاولت عامه وتوريد وتركيب المعادن والستالس وقطاعات اللمونيوم والحدايد والبويات ولوازم المعمار وحديد 

التسليح وخدمات النقل البضائع داخلى ونقل عمال الشركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى والمشغولت الخشبيه, بجهة محافظة الشرقية ق 66 قطاع 5 الحى 14

16 - طلعت فتحى احمد عقل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1288 

ورقم قيد 17824    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله 

وخدمات النظافه ونقل البضائع ونقل عمال الشركات الداخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى وتوريد الرخام والجرانيت واعمال الحجار وقطاعات اللمونيوم والكيماويات ولوازم 

المعمار والحدايد والبويات والستانلس والدوات الصحيه, بجهة محافظة الشرقية ق 66 قطاع 5 الحى 14

17 - اسلم محمد حسين رزق صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1298 ورقم قيد 17825    محل رئيسى  عن تجاره الكيماويات والصباغ والمواد المساعده, بجهة محافظة 

الشرقية ع 12 مج 50 شقه 13 مربع 2 ب

18 - عزه عمر محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1307 

ورقم قيد 17827    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الشرقية قطعه 155 شقه 2 مج 10

19 - محمد شعبان سليمان القصبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1329 ورقم قيد 17828    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 22 - سوق 

المجاورة 54

20 - اشرف محمد احمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1330 

ورقم قيد 17829    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مستلزمات مصانع وعدد وأدوات, بجهة محافظة الشرقية 

محل رقم 5 - ق 10 ت المنطقة الصناعية جنوب غرب 6أ

21 - سعيد عبدالعزيز بيومى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1332 ورقم قيد 17830    محل رئيسى  عن تشكيل معادن وصناعات هندسية, بجهة محافظة الشرقية الوحدة 

VIF قطعة - B1 الصناعية رقم 25 - عنبر ج - الدور الرضي - مجمع كينج للصناعات الصناعية

22 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال حنان صبحى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 1335 ورقم قيد 17831    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية شقه 1 

عقار 122 الحى 12

23 - السيد عبد القادر محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1344 ورقم قيد 17834    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية مجاوره رقم 78 الحى 11 ق 12

24 - احمد عبد الرازق السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1365 ورقم قيد 17835    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس جاهزه )فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه( 

ومفروشات متنوعه, بجهة محافظة الدقهلية الدراسات 15 ش ابو الخير النقيب  المنصورة بملط/عبد الرازق السيد 

ابراهيم
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25 - احمد عبد الرازق السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1365 ورقم قيد 17835    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس جاهزه )فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه( 

ومفروشات متنوعه, بجهة محافظة الشرقية 95ش صوب غرب 61 الروبيكى -الدور الثانى فى المصنع بملك/ 

عاطف على عطيه زهره

26 - محمد احمد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1377 

ورقم قيد 17836    محل رئيسى  عن توريد مواد تعبئه وتغليف, بجهة محافظة الشرقية وحده 314 مول المركز 

العالمى الردنيه

27 - احمد العربى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1383 

ورقم قيد 17838    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت وخدمات البترول, بجهة محافظة الشرقية سينكو 2000 

دور 3 شقه 15 الردنيه

28 - ابراهيم عيداروس صادق عيداروس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 1384 ورقم قيد 17839    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى قطعه 137 الحى 13

29 - عبدا رزق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1388 ورقم قيد 17840    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات وتوريد مستلزمات 

المصانع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية مج 50 عماره 13 شقه 1 مدخل ب

30 - جاب ا استيل للدوات الصحيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1402 ورقم قيد 17841    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه ولوازم بخار, بجهة محافظة الشرقية محل 15 

اسواق المدينه مرحله د اولى ق 38

31 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات امنيه محمود زيدان اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1406 ورقم قيد 17842    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية الدور الرضى ق 554 مج 31

32 - صبحى فوزى بطرس بشاره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1409 ورقم قيد 17843    محل رئيسى  عن تجاره السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية ش 12 

عمر بن الخطاب فيل 12 المجاوره 5

33 - سعد عاطف ميشيل فاضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1415 

ورقم قيد 17844    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية المصريه سنتر محل رقم 105 

الردنيه

34 - محمد حسين رجب بلسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1422 

ورقم قيد 17845    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريدات كيمائيه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية الدور الول ق 585 قطاع و الحى 14 ثانى

35 - حمد على عبدالسلم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1425 ورقم قيد 17846    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه مصاعد, بجهة محافظة الشرقية شقه 12 

الدور الثالث عمارة رقم 11 مجمع عبدالمقصود

36 - على احمد ابو بكر على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1434 

ورقم قيد 17847    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد جميع انواع المسامير ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة 

الشرقية محل رقم 55 المركز التجارى مصريه سنتر 3 قطعه 24 ام سى 3 الردنيه
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37 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات محمد مصطفى ابو سريع محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1435 ورقم قيد 17848    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية مج 12 ق 334 شقه 1

38 - حاتم ابراهيم للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1442 

ورقم قيد 17849    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية مج 50 ع 12 ش 13

39 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات نورهان محمد سعيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1444 ورقم قيد 17850    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية ش 2 ع 123 الحى 12

40 - طيور عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1447 ورقم قيد 

17851    محل رئيسى  عن بيع الدواجن المجمده والسماك المجمده, بجهة محافظة الشرقية محل 7 سوق مج 

31

41 - جمال سعيد محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1450 

ورقم قيد 17854    محل رئيسى  عن توريد العدد واللت, بجهة محافظة الشرقية شقه 3 ع 121 مج 75 الحى 

11

42 - وائل احمد محمود الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1451 

ورقم قيد 17855    رئيسى آخر  عن تجميع اللمبات الليد وبارات اسلك نحاس احمر وبارات واسلك الومنيوم, 

بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم 126المنطقه الجنوبيه 6 مليون متر مربع

43 - وائل احمد محمود الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1451 

ورقم قيد 17855    رئيسى آخر  عن تجميع اللمبات الليد وبارات اسلك نحاس احمر وبارات واسلك الومنيوم, 

بجهة محافظة الغربية شقرف مركز طنطا ملك/رفعت عامر غنيم

44 - نعيمه عبد الهادى مصيلحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1453 

ورقم قيد 17856    محل رئيسى  عن توريدات عموميه للمصانع والشركات فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية وحده 125 مجاوره 46 ثانى العاشر من رمضان ش مجمع 

الشهابى

45 - عبد الرحمن طارق عبد القوى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1454 ورقم قيد 17857    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 9 عماره 7 مجمع عبد المقصود الردنيه

46 - احمد فتحى احمد عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1457 ورقم قيد 17859    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئه وتجاره المواد الغذائيه والتوريدات العموميه فيما عدا 

خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية ق 66 المنطقه الصناعيه امتداد أ 6 جنوب 

الجمركيه

47 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات حمدى محمد عبدا حجازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1466 ورقم قيد 17860    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية الحى 10 قطعه 400 قطاع ب

48 - ايه محمد مساعد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1468 

ورقم قيد 17861    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية دور الرضى ق 76 قطاع ج 

الحى 14
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49 - محمود السيد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1472 ورقم قيد 17862    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات )وذلك دون توريد العمالة 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة الشرقية شقة 

1 عمارة 7 مجاورة 54 - ملك/ عبدالحكيم عبدالودود حسن

50 - محمود السيد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1472 ورقم قيد 17862    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات )وذلك دون توريد العمالة 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش7 

- عماره305 - محليه5 - الحي الول - ملك/احمد مصطفى امام

51 - عاطف عبد الرحمن طلب عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 1476 ورقم قيد 17863    محل رئيسى  عن خدمات ما بعد الطباعه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه  موافقه امنيه رقم 

1385/ 903 فى 2022/ 4 /11, بجهة محافظة الشرقية سنتر البركه رقم 15 ثان العاشر من رمضان

52 - احمد شوقى على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1492 ورقم 

قيد 17866    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتجاره السيور الناقله ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة الشرقية 

ش 5 عماره 1 مجمع عبد المقصود الردنيه

53 - السيد محمود محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1493 

ورقم قيد 17867    محل رئيسى  عن تجاره مواد تعبئه وتغليف وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية شقه 2 عماره 143 الحى 12

54 - رفعت محمد السيد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1501 

ورقم قيد 17870    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الشرقية شقه 1 ق 19 مج 4

55 - اسماعيل محمد عبد الفتاح حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1514 ورقم قيد 17872    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4 قطعه 2/أ الحى 

14

Page 6 of 29 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

فروع الفراد

1 - عصام محمد بهى الدين عبد الحليم  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   1258 ورقم قيد   8772  محل 

فرعى  عن حدايد وبويات وتوريدات عمومية فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة 

الشرقية رقم 6 عماره 10 المشروع الستثمارى 2

2 - محمود شافعى سعيد محمد محمد  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   1302 ورقم قيد   10869  محل 

فرعى  عن نفس النشاط الرئيسى  بجهة محافظة الشرقية قطعه 55 المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2

3 - محمد محمد محمد يوسف  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1348 ورقم قيد   3756  محل فرعى  عن 

تجارة حدايد وبويات  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 37/ 38 اسواق الجمله

4 - محمد محمد محمد يوسف  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1350 ورقم قيد   3756  محل فرعى  عن 

تجارة حدايد وبويات  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 31 اسواق الجمله مرحله ثالثه الردنيه

5 - محمد محمد محمد يوسف  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1352 ورقم قيد   3756  محل فرعى  عن 

تجارة حدايد وبويات  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4 / أ عماره رقم 10 المشروع الستثمارى

6 - كريمه محمد وهيبى بيومى  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1339 ورقم قيد   8112  محل فرعى  عن  

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن وخطوط النتاج  بجهة محافظة الشرقية ق 433 الدور الرابع منطقه 

صناعيه جنوب غرب 6 أ

7 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالجليل  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   1417 ورقم قيد   9239  محل 

فرعى  عن تشغيل وتشكيل معادن  بجهة محافظة الشرقية ق 234 نموذج ب مجمع 2 المنطقه الجنوبيه 6 م

قيود الشركات

1 - حسن عبد العظيم حافظ ابو الحمد وشريكه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    1299 ورقم قيد  17826    مركز عام  عن تجاره المحمصات والحلويات  بجهة محافظة 

الشرقية المحل التجارى رقم 11 نجوم الصفا مودرن الردنيه

2 - سيد حسن عبد الوهاب وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    1336 ورقم قيد  17832    مركز عام  عن تصنيع الزجاج واللوميتال  بجهة محافظة الشرقية قطعه 

ارض e-6 -1 11 المنطقه الجنوبيه

3 - محمد اسماعيل السيد عفيفى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    1378 ورقم قيد  17837    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات 

mc2 27 الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية وحده 248 بمشروع الجوهره مول قطعه

4 - شركه سلمه محمد سلمه وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    1455 ورقم قيد  17858    مركز عام  عن تجاره وبيع السيارات  بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 2 

عماره 32 مدخل أ المجاوره رقم 39

5 - شركه السيد محمد حسن امام وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    1494 ورقم قيد  17868    مركز عام  عن تشكيل معادن وتصنيع اللوحات الكهربائيه  بجهة محافظة 

الشرقية الدور الول والثانى من القطعه 124 بالمنطقه الصناعيه سى 8

6 - محمد احمد محمد على لشين وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    1503 ورقم قيد  17871    مركز عام  عن تجاره الكيماويات والتوريدات العموميه ومستلزمات 

المصانع والمقاولت العامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية وحده 

407 مول الجوهره الردنيه
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فروع الشركات

1 - شركة شتر العالمية للتجارة والتوريدات ) شادى سامى وليم وشركاه (   قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    1282 ورقم قيد   2653   فرعى  عن اضافة نشاط / تصنيع وتجميع صناديق ومستلزمات وقطع غيار 

مكافحة الحريق  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 55 - المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

2 - ل يوجد   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1282 ورقم قيد   2653   فرعى  عن اضافة نشاط / 

تصنيع وتجميع صناديق ومستلزمات وقطع غيار مكافحة الحريق  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 55 - 

المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

3 - عمرو كمال مجاهد مجاهد وشريكه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1271 ورقم قيد   17821   

فرعى  عن ورشة تصنيع  بجهة محافظة القليوبية 15 ش فرن ابو سكين الفلج حوض الجميزه م الخانكه

4 - عمرو كمال مجاهد مجاهد وشريكه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    1271 ورقم قيد   17821   

فرعى  عن ورشة تصنيع  بجهة محافظة الشرقية إفتتاح فرع بالعنوان/ بمجمع رقم )35( بالمجمعات الصناعية 

الصغيرة بالمنطقه الجنوبية - بنشاط/ ورشة تصنيع

5 - محمد رمزى محمد وشركاؤه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1319 ورقم قيد   11445   فرعى  

عن اصبح النشاط تصنيع وتركيب الواجهات والبواب والشبابيك upvc ومستلزماتها والصناعات المكمله لها  

بجهة محافظة الشرقية قطعه 257 جنوب غرب أ6 اول العاشر من رمضان

6 - يونايتد للواجهات والبواب والشبابيك upvc   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1319 ورقم قيد   

11445   فرعى  عن اصبح النشاط تصنيع وتركيب الواجهات والبواب والشبابيك upvc ومستلزماتها 

والصناعات المكمله لها  بجهة محافظة الشرقية قطعه 257 جنوب غرب أ6 اول العاشر من رمضان

7 - محمد رمزى محمد وشركاؤه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1321 ورقم قيد   11445   فرعى  

عن اصبح النشاط تصنيع وتركيب الواجهات والبواب والشبابيك upvc ومستلزماتها والصناعات المكمله لها  

بجهة محافظة الشرقية الورشه الصناعيه رقم 37 مجمع ج المجتمعات الصغيره والمتوسطه المنطقه الجنوبيه

8 - يونايتد للواجهات والبواب والشبابيك upvc   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    1321 ورقم قيد   

11445   فرعى  عن اصبح النشاط تصنيع وتركيب الواجهات والبواب والشبابيك upvc ومستلزماتها 

والصناعات المكمله لها  بجهة محافظة الشرقية الورشه الصناعيه رقم 37 مجمع ج المجتمعات الصغيره 

والمتوسطه المنطقه الجنوبيه

9 - سليم عبدالرحيم وشركاه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1357 ورقم قيد   13163   فرعى  عن 

صناعه نسيج دائرى  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم ) 10 ( - عنبر ) د ( - نموذج ) ج ( - بمجمع الصناعات 

c2 الصغيره - بالمنطقة الصناعية

10 - الدوار تكس   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1357 ورقم قيد   13163   فرعى  عن صناعه 

نسيج دائرى  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم ) 10 ( - عنبر ) د ( - نموذج ) ج ( - بمجمع الصناعات 

c2 الصغيره - بالمنطقة الصناعية

11 - محمد عاطف محمد وشريكه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1364 ورقم قيد   16489   

فرعى  عن  مطعم لعداد الوجبات السريعه والجاهزه والمعجنات والتوريدات  بجهة محافظة الشرقية قطعه 142 

الدور الرضى مجاوره 6

12 - تيفا للوجبات السريعه والجاهزه والمعجنات   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1364 ورقم قيد   

16489   فرعى  عن  مطعم لعداد الوجبات السريعه والجاهزه والمعجنات والتوريدات  بجهة محافظة الشرقية 

قطعه 142 الدور الرضى مجاوره 6
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13 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه   قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1385 ورقم قيد   11242   فرعى  عن التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية والصناعية والتوريدات الغذائية - توريد اجهزة النذار 

والطفاء ومكافحة الحريق وتشغيل المعادن والجلود والمشغولت النسيجية - تشغيل وصناعه الحذية - الغزل 

والنسيج والكرد والتنسيل تجارة وبيع المستلزمات العسكرية لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بمنافذ البيع 

المخصصة لذلك - صناعه ملبس جاهزة متنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية - صناعه اغطية الرأس 

المتنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية ) كابات وطواقى وعمائم (  بجهة محافظة القاهرة ش محمد الفيومى 

ش الربعين منشيه السد العالى

14 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه   قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1385 ورقم قيد   11242   فرعى  عن التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية والصناعية والتوريدات الغذائية - توريد اجهزة النذار 

والطفاء ومكافحة الحريق وتشغيل المعادن والجلود والمشغولت النسيجية - تشغيل وصناعه الحذية - الغزل 

والنسيج والكرد والتنسيل تجارة وبيع المستلزمات العسكرية لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بمنافذ البيع 

المخصصة لذلك - صناعه ملبس جاهزة متنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية - صناعه اغطية الرأس 

المتنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية ) كابات وطواقى وعمائم (  بجهة محافظة الشرقية عنبر 84 والبالغى 

مساحتة 600 متر مربع بالمشروع الذى اقامتة مركذ صناعات الجلود المتطورة والكائن بالقطعة  21 /28 -6ا 

شرق المنطقة الصناعية الثالثة

15 - ياسراحمد صلح محمود البيارى وشركاه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    1448 ورقم قيد   

17852   فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه - شاملة الخدمات  بجهة محافظة القاهرة 102 مساكن 

صقر قريش شيراتون هليوبوليس

16 - ياسراحمد صلح محمود البيارى وشركاه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    1448 ورقم قيد   

17852   فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه - شاملة الخدمات  بجهة محافظة الشرقية اضافة فرع 

بالعنوان / مباني الوحدة التجارية رقم 4,3,2 نموذج د الدور الرضي مشروع نجوم الصفا الكائن بمركز المدينة 

الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان قطعة 1م س 3-19 و مساحتها 70 سبعون متر مربع شاملة الخدمات
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 محو - شطب

1 - مكتب رحلت احمد عيد عبد المؤمن السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

9510 قيد فى 04-02-2013 برقم ايداع  141 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

2 - اندرو عادل يوسف اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10115 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع  60 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - رضا محمد خليل محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   17734 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  910 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - نسيم وليم عياد نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5245 قيد فى 17-01-2006 برقم ايداع  22 وفى تاريخ  

10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - محمد محمد ابراهيم ابوالمعاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5583 قيد فى 22-11-2006 برقم ايداع  861 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - حسين جاد الكريم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   6717 قيد فى 25-12-2008 برقم ايداع  1122 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - احمد على عبدالقادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10338 قيد فى 16-04-2014 برقم ايداع  579 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - احمد على عبدالقادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10338 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  123 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - احمد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9106 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  1185 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - هيام صلح الدين احمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17085 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  

1966 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - عبدالناصر عبدالشافى مليجى ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8130 قيد فى 08-02-2011 برقم 

ايداع  156 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - ناصر السيد محمود غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9101 قيد فى 01-07-2012 برقم ايداع  819 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - عاطف عفيفى محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9118 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع  860 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

14 - اماني فوزي ابراهيم احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   16783 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  

889 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - محمد راضى زكى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   11627 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع  2157 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

16 - زكريا ابو سريع حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2801 قيد فى 24-04-2001 برقم ايداع  315 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

17 - باسم بهجت موريس فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم   9478 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع  58 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

18 - مصطفى احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12278 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع  1751 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - محمود احمد محفوظ بهنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6449 قيد فى 07-07-2008 برقم ايداع  594 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - محمد عبدالوهاب صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15736 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  

405 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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رأس المال

1 - احمد هاني احمد محمد اسماعيل المعاملي تاجر فرد سبق قيده برقم   15106 قيد فى 24-07-2019 برقم 

ايداع   1764 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - هاني محمود علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   15429 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع   2729 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - احمد محمد محمد ابراهيم عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   9106 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع   832 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - تغريد محمد على كامل حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   13142 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع   

1994 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - فوزى مسيل مسيل غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   12091 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع   1206 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - عبدالفتاح احمد طلبه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13258 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع   2369 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - محمد ثروت محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   17542 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع   103 فى 

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

8 - محمد مسعد رجب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   13164 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع   2067 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - السيد علي صالح علي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   16073 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع   

1324 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - احمد محمود عبد القادر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   16961 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   

1520 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - ابرهيم حسنى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11204 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع   922 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

12 - ابراهيم عبد اللطيف حامد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   16299 قيد فى 02-11-2020 برقم 

ايداع   2104 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمد عبد الحافظ جبر عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   17864 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

1480 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

14 - محمد سميح محمد عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم   17320 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   

3400 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  17,000,000.000

15 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات وائل زينهم سليمان الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   17869 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع   1498 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000
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العناوين 

1 - محمد سعيد عبد العظيم احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    14798 قيد فى 28-03-2019 برقم 

ايداع    875 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية م 44 ارضى المجاوره 

38

2 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17249 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    3156 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 6 السوق الثومانى شرق المال 

والعمال دار مصر

3 - عصام محمد بهى الدين عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    8772 قيد فى 10-01-2012 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية رقم 6 عماره 10 المشروع 

الستثمارى 2

4 - احمد محمد محمد ابراهيم عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    9106 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع    

832 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده رقم 24 الدور الثانى علوى 

د مول الدوحه 16

5 - احمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9106 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    1185 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصفا مول 4 هاى سيلز محل رقم 21 

نموذج 1

6 - تغريد محمد على كامل حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    13142 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع    

1994 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده رقم 21 - نموذج أ - الصفا 

مول 4

7 - خالد عبد الرسول راشد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    5823 قيد فى 16-05-2007 برقم ايداع    441 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عماره رقم 8 مكتب 8 مجمع عبد 

المقصود السكنى

8 - زكريا عطيه ابراهيم جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    7353 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع    333 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده 452 الجوهره مول القطعه 27 

MC2

9 - محمود شافعى سعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10869 قيد فى 01-01-2015 برقم ايداع    

3 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 55 المنطقه الجنوبيه 6 مليون 

م2

10 - فوزى مسيل مسيل غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    12091 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع    

1206 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عنبر م نموزج ب وحدات 10 / 

11 / 22 / 23 منطقه صناعيه سى2

11 - عبدالفتاح احمد طلبه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13258 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع    

2369 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجمع الصناعات الصغيره وحده 

18 نموذج ج

12 - وليد مجيب حسن عبد الباسط السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14334 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

2654 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 149 الروبيكى حى جنوب غرب 

أ6

13 - محمد محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    3756 قيد فى 04-11-2003 برقم ايداع    898 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 31 اسواق الجمله مرحله ثالثه 

الردنيه

14 - محمد محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    3756 قيد فى 04-11-2003 برقم ايداع    898 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 4 / أ عماره رقم 10 المشروع 

الستثمارى
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15 - محمد محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    3756 قيد فى 04-11-2003 برقم ايداع    898 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 37/ 38 اسواق الجمله

16 - كريمة محمد وهيبى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    8112 قيد فى 23-01-2011 برقم ايداع    111 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ق 433 الدور الرابع منطقه صناعيه 

جنوب غرب 6 أ

17 - اشرف محمد محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    17800 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مصنع رقم 23 بالعنوان 6 أ 

شرق المنطقه الصناعيه الثالثه القطعه 21 - 28

18 - مجدى على حسين على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    9965 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع    

1250 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى ق 52 مجاوره 

25

19 - عيد صبحى عبدالشهيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    14672 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع    

532 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه رقم 1 بالقطعه رقم 479 

مجاوره 79 الدور الرضى

20 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    9239 قيد فى 24-09-2012 برقم ايداع    

1126 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ق 234 نموذج ب مجمع 2 

المنطقه الجنوبيه 6 م

21 - ممدوح وديع فرنسيس نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم    11176 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه رقم 402 جنوب 

غرب أ 6

22 - محمد جلل عباس عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    14518 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

96 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 7 مج 62 السوق الجديد 

سنتر

23 - ابراهيم عبد اللطيف حامد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    16299 قيد فى 02-11-2020 برقم 

ايداع    2104 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مول المنال محل رقم 2 

و 8

24 - علء عبدالعال محمد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8406 قيد فى 29-06-2011 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده 203 أ سنتر مكه مركز 

المدينه مرحله اولى قطعه ام سى 325

25 - ابانوب وحيد ابراهيم صليب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17804 قيد فى 28-04-2022 برقم 

ايداع    1190 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 4 ش الثوره الوحده 

العربيه
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النشاط

1 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17249 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    3156وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تجاره مواد غذائيه وعصائر وسوبر ماركت

2 - احمد مجدى احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  14809 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع    904وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط المقاولت النقل)بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

3 - احمد هاني احمد محمد اسماعيل المعاملي تاجر فرد سبق قيده برقم  15106 قيد فى 24-07-2019 برقم 

ايداع    1764وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد فيما عدا المجموعه 

19 من الفقرة 36 من المجموعه 6

4 - هاني محمود علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15429 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    2729

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريد موز وفاكهه بالتجزئه

5 - علي عادل عبد المنعم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  17110 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    

2056وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تصنيع وتوريد اليلستيك

6 - عمرو محمد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7399 قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع    106وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصميم وتوريد وانشاء محطات الطاقه الشمسيه ومعالجه مياه 

الصرف الصحى والصناعى ونقل المخلفات العاديه والخطره

7 - زكريا عطيه ابراهيم جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  7353 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع    333وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط سحب وتصنيع اكياس بلستيك وشنط بلستيك 

ورولت بلستيك والتصدير والتعبئه والتغليف والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6

8 - محمود شافعى سعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10869 قيد فى 01-01-2015 برقم ايداع    3

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ليصبح  تصنيع مكملت واغذيه خاصه لدى 

الغير وعصائر وخلط وطحن التوابل والبهارات وتصنيع المركزات الصناعيه وخلطات بودره مثل لقمه القاضى 

وكيك البودر وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه المختلفه والتصدير

9 - محمود يحيي احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  16137 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    1612

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط صيانه سيارات ومعدات

10 - احمد ابراهيم على عمر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  10353 قيد فى 23-04-2014 برقم ايداع    614

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوكيلت التجارية

11 - ابراهيم الدسوقى سيد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  10769 قيد فى 13-11-2014 برقم ايداع    

1706وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6

12 - ياسر حسين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  2864 قيد فى 27-06-2001 برقم ايداع    494وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره السيارات

13 - جمال احمد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8370 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع    725وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريد مهمات المن الصناعى ومكافحه الحشرات 

والنظافه والمقاولت العموميه

14 - احمد حامد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  11488 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    1779وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تسويق عقارى

15 - اشرف محمد محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  17800 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

1000001وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / تصنيع مصنوعات جلديه

16 - محمد الشحات السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  12412 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع    2168

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى المقاولت العامه والتشطيبات والستثمار 

العقارى والتوريدات عامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

17 - هويد حمدى فرغلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15887 قيد فى 07-05-2020 برقم ايداع    846

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره مواد تعبئه والتغليف والورقيات والدوات المنزليه
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18 - ابوسته لتوريد مستلزمات البناء والمصانع تاجر فرد سبق قيده برقم  13193 قيد فى 31-10-2017 برقم 

ايداع    2153وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى توريد مستلزمات بناء 

ومصانع

19 - مكتب اسلم اباظه السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  17530 

قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    58وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

20 - اسلم عبدا عيسى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  17810 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

1212وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه )فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(

21 - محمد عبدا عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14787 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع    816

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد وتركيب وصيانه انظمه الطاقه الشمسيه 

وتسخين المياه وتوريد وتركيب وصيانه شبكات الرى الحديثه والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله

22 - محمد حلمى احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17548 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    121

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مقاولت عامه وصيانه وترميم المبانى 

واعمال الرصف وصيانه وتشغيل الطرق واعمال البنيه التحتيه والساسيه والشبكات والصرف الصحى واعمال 

الند سكيب واعمال مد وتركيب الكابلت الكهربائيه واعمده الناره واكشاك ومحطات الكهرباء واعمال النشاءات 

الخرسانيه بكافه انواعها

23 - مكتب ولء عبد البديع على على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  17716 

قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    877وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

24 - محمد عبد الحافظ جبر عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  17864 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    

1480وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع تصنيع شنط

25 - علء عبدالعال محمد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8406 قيد فى 29-06-2011 برقم ايداع    805

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريدات كهربائيه والستيراد

26 - احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  12991 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع    1460

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تجاره وتصنيع العصائر والتصدير عدا 

تصدير المواد المشعه او المنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه

27 - شريف محمد احمد السيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  13367 قيد فى 31-12-2017 برقم ايداع    

2691وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريد وتركيب شبكات التيار الخفيف 

والنظمه المنيه وانظمه واجهزه الحاسب اللى ومستلزماتها والطابعات وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

والمن والحراسه والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد 

تالحصول على الترتخيص اللزمه موافقه امنيه 1980/ 724 فى 2022/5/17

28 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات وائل زينهم سليمان الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  17869 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع    1498وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15429 وتم ايداعه بتاريخ   

18-11-2019  برقم ايداع 2,729.000 الى : شيخ العرب لتوريد الفاكهه

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17110 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2021  برقم ايداع 2,056.000 الى : كاتليست للصناعات البلستيكيه

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7399 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2010  برقم ايداع 106.000 الى : بيور للخدمات البيئيه والصناعيه

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9106 وتم ايداعه بتاريخ   

03-07-2012  برقم ايداع 832.000 الى : دولفين للتوزيع والتوكيلت التجاريه والستيراد والتصدير

5 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7353 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2018  برقم ايداع 333.000 الى : الدوليه باك لتصنيع الكياس والشنط والرولت البلستيك

6 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   6454 وتم ايداعه بتاريخ   

09-07-2008  برقم ايداع 602.000 الى : العطار للمعدات

7 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6454 وتم ايداعه بتاريخ   

) a . e ( 09-07-2008  برقم ايداع 602.000 الى : ايه ايي للمعدات

8 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10353 وتم ايداعه بتاريخ   

modern  23-04-2014  برقم ايداع 614.000 الى : الحديثة لتوريد مهمات المصانع والتوكيلت التجارية

trading

9 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11488 وتم ايداعه بتاريخ   

28-10-2015  برقم ايداع 1,779.000 الى : سكاى لين لنقل الداخلى وتسويق العقارى والتوريدات العموميه

10 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15887 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2020  برقم ايداع 846.000 الى : الصفا والمروه لتجاره مواد التعبئه والتغليف والورقيات 

والدوات المنزليه

11 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13193 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2017  برقم ايداع 2,153.000 الى : ابوسته لتوريد مستلزمات البناء والمصانع

12 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17530 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2022  برقم ايداع 58.000 الى : مكتب اسلم اباظه السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

13 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17810 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 1,212.000 الى : الندى لتوريد وتجارة الخشاب والبلتات والتوريدات 

العموميه

14 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14787 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2019  برقم ايداع 816.000 الى : سولر ايست لنظمه وحلول الطاقه الشمسيه

15 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17548 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-01-2022  برقم ايداع 121.000 الى : كابيتال للمقاولت العامه

16 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17716 وتم ايداعه بتاريخ   

24-03-2022  برقم ايداع 877.000 الى : مكتب ولء عبد البديع على على للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

17 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13367 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2017  برقم ايداع 2,691.000 الى : سمارت سيستمز لشبكات التيار الخفيف والنظمه المنيه

18 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17804 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2022  برقم ايداع 1,190.000 الى : بولى وان لتجاره الحذيه
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الشخاص

1 - محمد الشحات السيد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17548 وتم ايداعه بتاريخ  13-01-2022 برقم 

ايداع    121تم التأشير فى تاريخ   13-01-2022   بــ  

2 - احمد عبد الرازق السيد ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   17835 وتم ايداعه بتاريخ  

19-05-2022 برقم ايداع    1365تم التأشير فى تاريخ   19-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - ابراهيم مصطفي جاد حويشي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11465 قيدت فى 10-11-2020 برقم 

ايداع   2176 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - المصطفي للتجارة والصناعة   شركة سبق قيدها برقم    11465 قيدت فى 10-11-2020 برقم ايداع   

2176 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - عماد فوزى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12724 قيدت فى 05-04-2017 برقم ايداع   645 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - اكوا تكنولوجى انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم    12724 قيدت فى 05-04-2017 برقم ايداع   

645 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - حسن محمود ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    10430 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع   

835 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - محمد محمود احمد عبدالمولى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    13724 قيدت فى 15-04-2018 برقم 

ايداع   932 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - محمد محمود احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    17256 قيدت فى 18-10-2021 برقم ايداع   

3183 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

رأس المال

1 - ابراهيم مصطفى جاد حويشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11465 قيدت فى 19-10-2015 برقم 

ايداع    1703وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - ابراهيم مصطفى جاد حويشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11465 قيدت فى 19-10-2015 برقم 

ايداع    1703وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 9 المنطقه 

الصناعيه أ 5

2 - عبدالحميد شعبان عبدالرازق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13958 قيدت فى 17-07-2018 برقم 

ايداع    1656وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده 11 الدور الرضى 

مجمع ابو بكر الصديق للصناعات الصغبره المنطقه الصناعيه الولى

3 - شركة شتر العالمية للتجارة و التوريدات )شادى سامى وليم و شركاه ( شركة سبق قيدها برقم     2653 

قيدت فى 29-11-2000 برقم ايداع    859وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية القطعة رقم 55 - المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

4 - اتش ايه للنشاءات H.A.construction )H.A.C( شركة سبق قيدها برقم     16963 قيدت فى 

23-06-2021 برقم ايداع    1530وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطع ارقام : ) 19 أ ( و ) 19 ب ( و ) 18 ( و ) 140 أ ( بالمنطقة الصناعية 6 أ

5 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     16963 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    1530وفى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطع ارقام : ) 19 أ ( و ) 19 ب ( و ) 18 ( و ) 

140 أ ( بالمنطقة الصناعية 6 أ

6 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الورشه الصناعيه رقم 37 مجمع 

ج المجتمعات الصغيره والمتوسطه المنطقه الجنوبيه

7 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 257 جنوب غرب أ6 اول 

العاشر من رمضان

8 - سليم عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13163 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع    2062

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم ) 10 ( - عنبر ) د ( - نموذج 

c2 ج ( - بمجمع الصناعات الصغيره - بالمنطقة الصناعية (

9 - محمد عاطف محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     16489 قيدت فى 27-12-2020 برقم ايداع    

2671وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 142 الدور الرضى 

مجاوره 6

10 - شركه رضا نسيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     7271 قيدت فى 03-11-2009 برقم ايداع    

1176وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى قطعه 99 المنطقه 

C8 الصناعيه

11 - كمال عبد السلم حمدان محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14740 قيدت فى 13-03-2019 برقم 

ايداع    701وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده 916 مبنى 9 مجمع 

A2 مصر ايطاليا المنطقه الصناعيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - ابراهيم مصطفى جاد حويشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11465 قيدت فى 19-10-2015 برقم 

ايداع    1703 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تجاره وتصنيع منتجات 

البلستيك مزوده باجزاء معدنيه والستيراد والتصدير

2 - شركة شتر العالمية للتجارة و التوريدات )شادى سامى وليم و شركاه ( شركة سبق قيدها برقم     2653 قيدت 

فى 29-11-2000 برقم ايداع    859 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

تصنيع وتجميع صناديق ومستلزمات وقطع غيار مكافحة الحريق

3 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع وتركيب الواجهات والبواب 

والشبابيك upvc ومستلزماتها والصناعات المكمله لها

4 - الزنوكى لصناعه الوانى المنزليه والصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم     10523 قيدت فى 

02-07-2014 برقم ايداع    1040 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المنزليه المصنوعه من اللومنيوم والستانلس ستيل - صناعه الوانى المنزليه من 

اللومنيوم المغطى بالتيفال -الستيراد والتصدير

5 - محمد بخيت امين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15403 قيدت فى 07-11-2019 برقم ايداع    2647 

وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه وتوريد الرخام ومستلزماته والمقاولت 

العامه والتصدير فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

6 - مصطفى حسين احمد عبدالفتاح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8619 قيدت فى 24-10-2011 برقم 

ايداع    1286 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع وتعبئه المواد الغذائيه 

وتجميدها والتصدير

7 - شركه رضا نسيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     7271 قيدت فى 03-11-2009 برقم ايداع    1176 

وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع ابواب وشبابيك خشبيه ودواليب 

ومكاتب

8 - على رشاد عبدة الصعيدى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     13128 قيدت فى 04-10-2017 برقم ايداع    

1946 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تقديم الستشارات الهندسيه / 

المقاولت الهندسيه والتوريدات للهيئات والشركات / تقديم خدمات القياس والمعايره
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - شركه احمد محمود ابو هاشم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     17164 قيدت فى 14-09-2021 برقم 

ايداع    2206 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - محمد فخرى وشريكاة شركة سبق قيدها برقم     10146 قيدت فى 27-01-2014 برقم ايداع    124 وفى 

تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - الزنوكى لصناعه الوانى المنزليه والصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم     10523 قيدت فى 

02-07-2014 برقم ايداع    1040 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

4 - شركة حمدى سعد احمد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     399 قيدت فى 22-05-1995 برقم ايداع    

159 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - كمال عبد السلم حمدان محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14740 قيدت فى 13-03-2019 برقم 

ايداع    701 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14015   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2018 برقم ايداع    1818 الى   عبدالوهاب التهامى وشريكته

2 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1619   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-1997 برقم ايداع    937 الى   علء سعد الدين بدران وشريكه

3 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11404   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2015 برقم ايداع    1515 الى   عبدا ابراهيم محمد عبدا فرح وشريكه

4 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17164   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2021 برقم ايداع    2206 الى   شركه احمد محمود ابو هاشم وشريكته

5 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11242   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    1386 الى   الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد 

على عبد الرحمن وشركاه

6 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10523   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-2014 برقم ايداع    1040 الى   الزنوكى لصناعه الوانى المنزليه والصناعات المتطورة

7 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13261   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2017 برقم ايداع    2375 الى   السعيد محمد ابراهيم الخياط وشريكيه

8 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15403   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-2019 برقم ايداع    2647 الى   محمد بخيت امين وشريكيه

9 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14740   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-03-2019 برقم ايداع    701 الى   كمال عبد السلم حمدان محمد وشريكته
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - كمال عمرو كمال خضر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    647   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1996 برقم ايداع   70 تم التأشير فى تاريخ 10-02-1996  بــ :  الداره والتوقيع عنها موكوله 

للشريكين / تامر كمال فتح ا خضر والسيد / كمال عمرو كمال خضر مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات 

لتحقيق اغراض الشركه بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولهما حق 

الرهن والستدانه من البنوك وحق بيع الصول مجتمعين او منفردين ولهما حق كفاله الغير وكفاله الشركات 

الشقيقه مجتمعين او منفردين وللمديران الحق فى توكيل الغير فى جزء او كل اعمال الداره

2 - شادى سامى وليم جيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2653   وتم ايداعه بتاريخ    2000-11-29 

برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2000  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين )شادي 

سامي وليم جيد , تامر سامي وليم جيد( مجتمعين او منفردين اما في حاله التوقيع علي الشيكات وكافه التعاملت 

والتحويلت مع البنوك التي ل يتجاوز قيمتها عن 100000 جنيه )مائه الف جنيه مصري ل غير( يكون لي 

شريك من الشركاء الثلثه المتضامنين منفردا اما في حاله التوقيع علي الشيكات وكافه التعاملت والتحويلت مع 

البنوك التي تتجاوز قيمتها عن 100000 جنيه )مائه الف جنيه مصري لغير( يكون التوقيع لي شريكين من 

الشركاء الثلثه المتضامنين مجتمعين ويجوز لي منهما تفويض الغير في ذلك علي ان يكون احد الموقعين شريك 

من الشركاء الثلثه المتضامنين اما في حاله التوقيع علي عقود البيع او الشراء او الرهن او القتراض من البنوك 

او شراء اصول جديده او بيع اصول الشركه من عقارات او سيارات او منقولت وغيرها او التصالح في القضايا 

فل بد من توقيع الشركاء الثلثه المتضامنين مجتمعين معا وللشركاء المتضامنين الثلثة مجتمعين الحق فى التوقيع 

على عقود اليجار والتأجير باسم الشركة ولصالح وخدمة أغراض الشركة

3 - علء عبدالغفور محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    3418   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2002 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2006  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح حق 

الداره والتوقيع منفردا للطرف الول الشريك المتضامن السيد / علء عبد الغفور محمد حسن وله بما فى ذلك 

اوسع السلطات والصلحيات بما فيها حق التعامل مع البنوك من فتح الحسابات او غلقها والسحب واليداع 

واستخراج دفاتر الشيكات والتوقيع عليها منفردا وفتح العتمادات المستنديه وخطابات الضمان وحق الرهن 

والقتراض من البنوك وبيع وشراء الصول الثابته والمنقوله والسيارات والعدد واللت وخلفه ايا كان نوعها 

وابرام العقود مع الغير وله حق التوقيع منفردا امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحق فى تفويض او 

توكيل الغير فى كل ما سبق او جزء منه بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركه وضمن 

اغراضها

4 - محمد فخرى عبدالرحمن السيد منصور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10146   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2014 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2014  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه للشركاء المتضامنين الثلثه مجتمعين او منفردين 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ويكون للشريك / 

محمد فخرى عبد الرحمن السيد منصور حق التوقيع منفردا على الشيكات باسم الشركه ولغرض الشركه والتعامل 

مع البنوك وفتح الحسابات واقفالها واصدار العتمادات المستنديه وخطابات الضمان وبيع كل او بعض اصول 

الشركه وكذلك له حق التوقيع منفردا على عقود الشراء والبيع والرهن والقتراض والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والمنقولت والسيارات باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وله حق 

توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر

5 - ايمان منصور احمد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10146   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2014 برقم ايداع   124 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2014  بــ :  

6 - ايمان عبد الحكيم عبد القادر الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1995 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

7 - علء الدين السعيد محمد جاب ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1995 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  
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8 - طارق السعيد محمد جاب ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399   وتم ايداعه بتاريخ    1995-05-22 

برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

9 - سيف السعيد محمد جاب ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    399   وتم ايداعه بتاريخ    1995-05-22 

برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

10 - السعيد محمد احمد جاب ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    399   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1995 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  خروج

11 - محمد ناصر محمد على عيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   2062 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم الشريك المتضامن / سليم عبدالرحيم حنفي سليم والشريك 

المتضامن / عبدالعزيز كمال عبدالعزيز عبدالسلم والشريك المتضامن / صالح محمد عثمان اسماعيل والشريك 

المتضامن / محمد ناصر محمد على عيد ) مجتمعين ومنفردين ( ولهم اوسع السلطات فى ادارة الشركة والتوقيع 

نيابة عنها وذلك فى التعاقد باسم الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع عليها وعلى جميع الجراءات اللزمة لذلك وتمثيل الشركة امام 

كافة الجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقارى وفى القرار بالتصالح والقرار وفى كل ما يخص الشركة وله 

الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر اما فى حاله تقرير الرهون واجراء القروض  والقتراض من 

البنوك والجهات الخرى والبيع والشراء والرهن والتأجير والتنازل وبيع جميع سيارات الشركة وبيع اصول 

واراضي وعقارات الشركة وكافة ممتلكات الشركة فلبد من اجتماع الشركاء مجتمعين

12 - رضا عيد ابراهيم الصباغ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13163   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   2062 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  خروج

13 - محمد احمد مصطفى كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16963   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-23 

برقم ايداع   1530 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  

14 - محمد احمد مصطفى كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16963   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-23 

برقم ايداع   1530 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  

15 - عمرو كمال مجاهد مجاهد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17821   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-12 

برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

16 - فرح ابراهيم محمد عبدا فرح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11404   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

17 - لمياء رجب رجب مجاهد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11404   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خروج

18 - عبدا إبراهيم محمد عبدا فرح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    11404   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

كذلك تمثيل الشركة في الشئون الداخلية و امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و كذلك التعامل مع البنوك 

و فتح الحسابات البنكية و اليداع و السحب من حق الشريكيين المتضامنيين )عبدا ابراهيم محمد عبدا فرح و 

فرح ابراهيم محمد عبدا فرح(مجتمعين او منفردين أما فيما يخص البيع و الرهن و القتراض و الستدانة 

بضمان اصول الشركة فيكون من حق الشريكيين المتضامنيين )عبدا ابراهيم محمد عبدا فرح و فرح ابراهيم 

محمد عبدا فرح(مجتمعين فقط

19 - احمد محمود ابو هاشم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   2206 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

للشريك الول المتضامن او من ينوب عنه قانونا وله كافه الصلحيات اللزمه من اعمال التصرف التى تمس 

الشركه من بيع او شراء او تقرير اى حق عليها وفتح الحساب فى البنوك والقتراض باسم الشركه

20 - عبير على قاسم على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17164   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-14 

برقم ايداع   2206 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

21 - وليد الغمري عبد السميع جودة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   2206 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج
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22 - محمد على عبدالرحمن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11242   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   1385 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

23 - محمد على عبدالرحمن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11242   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   1386 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

24 - السيد محمد ابراهيم الزنوكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10523   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

25 - محمد محمد ابراهيم الزنوكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10523   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

26 - ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10523   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

27 - سمير محمد ابراهيم الزنوكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10523   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

28 - شكرى محمد ابراهيم الزنوكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10523   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

29 - جمال محمد ابراهيم الزنوكى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    10523   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-07-2014 برقم ايداع   1040 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضآ حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين . السيد محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس الدارة وجمال محمد ابراهيم الزنوكى نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل وحق التوقيع على عقود الشراء ل 

صول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما 

مجتمعين بعد موافقة الجمعية العموميه حق التوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

30 - صبرين صلح السيد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   2375 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

31 - السعيد محمد ابراهيم الخياط  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   2375 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تصبح حق الداره والتوقيع 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه فيما عدا البيع او الرهن او 

القتراض من البنوك او التنازل او بيع اصول الشركه فيلزم مجتمعين

32 - محمد امين عبدالرحمن احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15403   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

33 - ايناس ظريف محمد مشتى حمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14740   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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34 - كمال عبدالسلم حمدان محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14740   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه للشريك المتضامن كمال عبد السلم حمدان محمد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه وله 

الحق فى فتح الحسابات بالبنوك المختلفه والسحب اليداع والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان وله حق تمثيل 

الشركه امام مصلحه الضرائب العامه وضرائب المبييعات والشهر العقارى وجهاز مدينه العاشر من رمضان وله 

حق التصرف بالبيع والتنازل للغير واليجار والرهن والهبه لكافه اصول الشركه الثابته والمنقوله وله حق التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع 

العمال بكافه اشكالهم وله حق توكيل او تفويض فى كل او بعض ما ذكر

35 - توكل زوقى احمد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14740   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خروج
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تجديد افراد

1 - سعيد صالح سلطان عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12462   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

2329 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

2 - محمد سيد عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12671   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

483 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

3 - عمرو احمد رشاد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12267   قيدت فى   28-09-2016 برقم 

ايداع    1722 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

4 - علء السيد عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12335   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

1978 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

5 - ملكه محمد سيد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12815   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

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

6 - نسيم وليم عياد نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5245   قيدت فى   17-01-2006 برقم ايداع    22 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

7 - محمد محمد ابراهيم ابوالمعاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5583   قيدت فى   22-11-2006 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

8 - مكتب رحلت عبدالرؤف فتحى محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8751   قيدت فى   

03-01-2012 برقم ايداع    17 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-02

9 - مكتب رحلت ونقل عمال شركات نجلء عطيه سلمه عريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12186   قيدت 

فى   14-08-2016 برقم ايداع    1488 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-13

10 - صبحى ترافيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12194   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    1524 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

11 - مصطفى مسعد السيد عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12638   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    375 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

12 - عبد العال صلح الدين عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5809   قيدت فى   08-05-2007 برقم 

ايداع    407 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

13 - طارق عمر عثمان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3204   قيدت فى   12-06-2002 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

14 - محمد كمال الدين عبد الباقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6660   قيدت فى   11-11-2008 برقم 

ايداع    1003 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

15 - حسام حسن عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8504   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

16 - هانى اسماعيل عبد المجيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8763   قيدت فى   08-01-2012 برقم 

ايداع    37 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

17 - خالد عبد الرسول راشد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5823   قيدت فى   16-05-2007 برقم 

ايداع    441 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

18 - امال عبدالمنعم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8899   قيدت فى   12-03-2012 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

19 - فوزى مسيل مسيل غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12091   قيدت فى   20-06-2016 برقم ايداع    

1206 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

20 - محمود عادل محمد عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12808   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    872 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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21 - علء سيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12863   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

22 - محمد الشحات السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12412   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

2168 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

23 - تامر محمد نصر الدين محمد نصر الدين النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8171   قيدت فى   

07-03-2011 برقم ايداع    257 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-06

24 - سامى السيد عبدالرحمن عبدالجواد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8646   قيدت فى   2011-11-01 

برقم ايداع    1335 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

25 - محمد ابراهيم على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11096   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

630 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

26 - مكتب محمد مصطفى طه ابوالمجد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11630   قيدت فى   

30-12-2015 برقم ايداع    2169 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-29

27 - مؤسسه محمد عصام الدين عبد الجواد لتوريد مهمات المصانع واللكترونيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12791   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    829 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-01

28 - هيسم احمد عبدالعزيز عزالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12546   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    140 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

29 - ربيع السيد عبد العال السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1095   قيدت فى   12-01-1997 برقم 

ايداع    30 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

30 - عبدالناصر عبدالشافى مليجى ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8130   قيدت فى   2011-02-08 

برقم ايداع    156 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

31 - سيد فراج عبدالمالك عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12854   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1017 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

32 - مكتب صلح حسن على بركات للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12894   قيدت فى   

14-06-2017 برقم ايداع    1127 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-13

33 - ماهر غطاس اسكندر حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1317   قيدت فى   04-06-1997 برقم ايداع    

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

34 - حمودة محمد محمد احمد شفيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8919   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

381 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

35 - وليد محمد احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12501   قيدت فى   05-01-2017 برقم ايداع    

39 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

36 - نجيب سميح فتوح عفصة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1967   قيدت فى   06-01-1999 برقم ايداع    

12 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

37 - نجيب سميح فتوح عفصة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1967   قيدت فى   08-07-2000 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

38 - عبدا على بيومى قشطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7303   قيدت فى   19-11-2009 برقم ايداع    

1245 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

39 - عطية شوقى محمد حسن الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8922   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    385 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

40 - ناصر السيد محمود غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9101   قيدت فى   01-07-2012 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-30
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41 - عاطف عفيفى محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9118   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

860 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-08

42 - احمد جمال محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10457   قيدت فى   10-06-2014 برقم ايداع    

884 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

43 - دار النوبى للطباعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11315   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

44 - محمد السعيد محمد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12329   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

1968 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

45 - محمد احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12395   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

2136 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

46 - جرجس عدلى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12753   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

715 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

47 - شلبى لتجارة الحديد والصاج وتوريداته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12775   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    778 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

48 - السعيد احمد المرسي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4881   قيدت فى   18-05-2005 برقم ايداع    

804 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

49 - ايمن محمد احمد رومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8988   قيدت فى   22-04-2012 برقم ايداع    

527 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

50 - محمد راضى زكى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11627   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

51 - محمد رضا محمود محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11856   قيدت فى   22-03-2016 برقم 

ايداع    558 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

52 - زكريا ابو سريع حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2801   قيدت فى   24-04-2001 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

53 - صيدليه الدكتور مايكل داود لحظي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5477   قيدت فى   27-07-2006 برقم 

ايداع    589 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

54 - جيهان طه حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5533   قيدت فى   28-09-2006 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

55 - مصطفى احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12278   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

1751 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

56 - احمد جعفر على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12489   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

12 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

57 - ناصر محمود ابراهيم الصوالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12379   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    2101 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

58 - نورهان عيد سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12745   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

703 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

59 - محمد السيد زكى عبدالقادر السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8300   قيدت فى   23-05-2011 برقم 

ايداع    564 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

60 - رائد محمد سالم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10424   قيدت فى   02-06-2014 برقم ايداع    

825 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

61 - حمديه عبدالمعطى السيد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12474   قيدت فى   2016-12-26 

برقم ايداع    2363 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25
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تجديد شركات

1 - شركه هاي سيلز سنتر )اشرف عبدالرحمن عبدالعال عمار وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   3144  

قيدت فى  20-04-2002 برقم ايداع   266 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/04/2027  12:00:00ص

2 - حسين عبدالسلم عوض وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   5726  قيدت فى  06-03-2007 برقم ايداع   

211 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص

3 - شركه محمد صيام وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8976  قيدت فى  12-04-2012 برقم ايداع   498 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

4 - شركة عبدالمنعم على السيد احمد الغرباوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3139  قيدت فى  

15-04-2002 برقم ايداع   253 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

5 - ممدوح حسن احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3193  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

397 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

6 - منى ابراهيم مجدى الجندى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   5836  قيدت فى  22-05-2007 برقم 

ايداع   468 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00

ص

7 - شركه محروس محمد محروس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3159  قيدت فى  04-05-2002 برقم 

ايداع   303 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00

ص

8 - وئام محمد ابراهيم احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   11899  قيدت فى  10-04-2016 برقم ايداع   

707 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2026  12:00:00ص

9 - اكوا تكنولوجى انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   12724  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   

645 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

10 - عماد فوزى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12724  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   

645 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

11 - السيد عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12761  قيدت فى  18-04-2017 برقم ايداع   748 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

12 - احمد مصطفى كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   779  قيدت فى  05-06-1996 برقم ايداع   

264 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

13 - شركة محمد فتحى ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   1248  قيدت فى  04-05-1997 برقم 

ايداع   279 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00

ص

14 - احمد انور مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1249  قيدت فى  04-05-1997 برقم ايداع   

281 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

15 - شركة كمال عبادى عبد الجواد حسان وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   9010  قيدت فى  

06-05-2012 برقم ايداع   572 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

16 - طارق محمد صابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5779  قيدت فى  22-04-2007 برقم ايداع   

350 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص

17 - شركة ابراهيم محمد امين وصبحى عبدالرحمن ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   9883  قيدت فى  

22-08-2013 برقم ايداع   1028 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2023  12:00:00ص
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18 - احمد محمد عادل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10870  قيدت فى  01-01-2015 برقم ايداع   4 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00ص

19 - محمد عبداللة وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   8994  قيدت فى  24-04-2012 برقم ايداع   535 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

20 - شركة رشا محمد جمال الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   8427  قيدت فى  11-07-2011 برقم 

ايداع   856 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00

ص

21 - الشركه العربيه للتجاره والتوريدات العموميه محمد على عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

11242  قيدت فى  22-06-2015 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/06/2025  12:00:00ص

22 - سحر وجيه عبدالمحسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   12915  قيدت فى  20-06-2017 برقم 

ايداع   1178 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

23 - احمد جمال عبدالغنى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   8808  قيدت فى  24-01-2012 برقم ايداع   

121 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

24 - نوفل حسين ومحمد صالح وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   9063  قيدت فى  05-06-2012 برقم 

ايداع   719 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00

ص

25 - احمد جمال محمد محمد موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12819  قيدت فى  2017-05-14 

برقم ايداع   900 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

26 - شركه محمد شبل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3167  قيدت فى  11-05-2002 برقم 

ايداع   322 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00

ص

27 - ممدوح محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9031  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   641 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص
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