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قيود أفراد

1 - محمد بدير عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 892 

ورقم قيد 8814    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافره شارع عمر بن 

الخطاب ملك  البكري مروان عطيه

2 - احمد كمال محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 893 ورقم 

قيد 8815    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الوادى الجديد مدينة موط شارع حى الجناين ملك 

زكريا احمد عبدالحفيظ

3 - احمد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 895 ورقم 

قيد 8816    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر شارع القصر العمومى ملك 

امل واصف جمعه حسانين

4 - احمد حسنى يوسف بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 896 ورقم 

قيد 8817    محل رئيسى  عن هدايا وخردوات وملبس ومستلزمات تجميل, بجهة محافظة الوادى الجديد مدينة 

موط شارع العاشر من رمضان ملك نصر حنفى محمد شاذلى

5 - عادل محمد بشندى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 898 ورقم 

قيد 8818    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الوادى الجديد الجديدة ملك نحمده شاذلى سالم على

6 - سالم محمد محمد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 899 

ورقم قيد 8819    محل رئيسى  عن محل صيانه تبريد وتكييف, بجهة محافظة الوادى الجديد قرية الكفاح ملك 

ربيعى رجب احمد محمد

7 - احمد سليمان محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 901 

ورقم قيد 8820    محل رئيسى  عن ذبح الطيور ومجمدات, بجهة محافظة الوادى الجديد موط شارع الجناين ملك 

سيد احمد مصطفى

8 - محمد صلح عبدالرحمن عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 908 

ورقم قيد 8821    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار وقطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الوادى الجديد موط 

شارع الجمهورية بجوار الجامع الكبير بملك جمال محمد عبدا

9 - ناديه امام محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 909 ورقم قيد 

8822    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الوادى الجديد موط بجوار ميدان المستشفى مبنى سنتر 

ملك محمد/ مصطفى /مى / منال على محمد / كامل محمد على

10 - احمد محفوظ محمد محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 910 

ورقم قيد 8823    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وغلل, بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافرة ابو بكر الصديق 

ملك ايمن عبد الجواد محمد شرف

11 - سيد حسن عبد ا مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 913 

ورقم قيد 8824    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة الوادى الجديد اسمنت ملك مركز شباب اسمنت

12 - عبدالجابر بسيونى ابوزيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

915 ورقم قيد 8825    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة الوادى الجديد موط ش الجمهوريه 

بملكه

13 - عبدالرازق احمد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 918 

ورقم قيد 8826    محل رئيسى  عن مكتب للتصميمات والستشارات الهندسيه, بجهة محافظة الوادى الجديد موط 

بملكه
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14 - سامح محمد ابوزيد حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 924 

ورقم قيد 8827    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر ملك حسن محمد - ربيع 

محمد- محمد محمد حنفى حميدة

15 - محمود احمد عبدربه عيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 926 

ورقم قيد 8828    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه فراخ بياض, بجهة محافظة الوادى الجديد القلمون ملك ملك 

حسين خلف ا حسانين

16 - احمد عوض ابوسعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 930 

ورقم قيد 8829    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع ماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد اللواء صبيح الفرافرة 

ملك رمضان عبدالقادر عمر السيد

17 - محمد امين يمانى سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 940 ورقم 

قيد 7347    رئيسى آخر  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة الوادى الجديد الموشيه ملك الوحدة المحليه لمركز 

ومدينه الداخلة

18 - سعاد منصور سيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 935 

ورقم قيد 8831    محل رئيسى  عن حياكة ملبس, بجهة محافظة الوادى الجديد اامعصرة شارع العاشر من 

رمضان ملك محمود يوسف سعيد

19 - سعاد منصور ابوالسعود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

938 ورقم قيد 8832    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع الماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد بلط قرية 

مرزوق ملك سعد نصر سيد سعد

20 - احمد يوسف ابراهيم خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

943 ورقم قيد 8833    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الوادى الجديد تنيدة عين التقوى باولد 

عبدا  ملك على مبروك احمد عمار

21 - رزق ا احمد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 946 

ورقم قيد 8834    محل رئيسى  عن  بيع بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة الوادى الجديد القلمون محل رق 1 بسور 

مركز شباب القلمونملك محمد ابراهيم خيار عبد السلم

22 - وائل حسن احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 947 ورقم 

قيد 8835    محل رئيسى  عن تنجيد وسروجى سيارات, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر ملك ايمن يوسف 

محمد احمد

23 - رضا رجب احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 962 

ورقم قيد 8039    رئيسى آخر  عن معرض بيع سيارات وموتوسيكلت, بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافرة 

ابوالهول ملك محمد احمد هلل على

24 - احمد ابوالسعود عمر محسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 976 

ورقم قيد 8837    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الوادى الجديد قرية العوينة ملك هبه احمد ابو 

السعود عمر

25 - محمد عبدالرحمن محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

983 ورقم قيد 8838    محل رئيسى  عن ثلجة حفظ حاصلت زراعيه, بجهة محافظة الوادى الجديد مدينه موط 

خلف نادى الداخله الرياضى ملك محمود محمد عبدالرحمن

26 - على امين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 984 ورقم 

قيد 8839    محل رئيسى  عن فترينه بيع سندوتشات, بجهة محافظة الوادى الجديد موط شارع 6اكتوبر ملك 

مركز الداخلة
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27 - رجاء عبدالمجيد محمد عرفات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

990 ورقم قيد 8840    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع الماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد الموشية عين 

عدوى ملك عبدالحميد محمد عرفات محمد

28 - عبد الناصر ابوزيد عبد الكريم مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 1009 ورقم قيد 8757    رئيسى آخر  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافرة شارع 

جمال عبدالناصر ملك ابوزيد عبدالكريم مهران

29 - زينب ناصر احمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 997 

ورقم قيد 8841    محل رئيسى  عن اكسسوار موتوسيكلت, بجهة محافظة الوادى الجديد موط ملك نادى الداخلة 

الرياضى

30 - حياه منصور احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1006 

ورقم قيد 8842    محل رئيسى  عن ورشة اصلح سيارات, بجهة محافظة الوادى الجديد غرب الموهوب المدينة 

الصناعية ملك عبدالله محمد محمود عبدالله

31 - ثريا صالح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1007 

ورقم قيد 8843    محل رئيسى  عن مطعم ملحق به تقديم مشروبات)كافتيريا(, بجهة محافظة الوادى الجديد قريه 

القصر ملك محمد محمد محمد سعيد

32 - ايمان عبدالعزيز عبدالخالق عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1020 ورقم قيد 8844    محل رئيسى  عن عطارة وعلفة, بجهة محافظة الوادى الجديد موط شارع 23 يوليو 

ملك طه حسن عبدا سليمان

33 - مسعده عيد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1021 ورقم 

قيد 8845    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الوادى الجديد قرية غرب الموهوب بملك محمود 

على جمعه عبدا

34 - احمد سيد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1027 ورقم 

قيد 8846    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الوادى الجديد الموشية ملك امال محمد صالح حموده

35 - محمد كامل عبدالكريم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1028 

ورقم قيد 8847    محل رئيسى  عن بيع حاصلت زراعية, بجهة محافظة الوادى الجديد غرب الموهوب ملك 

صابر احمد محمد صالح

36 - محي الدين محمد احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1029 ورقم قيد 8848    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الوادى الجديد مدينه 

موط تقسيم الحميات ملك احمد محى الدين محمد

37 - فوزيه محمود سيد تعلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1031 

ورقم قيد 8849    محل رئيسى  عن قطع غيار اجهزة كهربائية فيما عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة الوادى الجديد القصر ملك مبارز محمد حنفى حميده

38 - خالد جمال احمد بشندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1033 

ورقم قيد 8850    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع ماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد الشيخ والى بملك 

جمال احمد بشندى نصر

39 - شاديه محمود حنفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1034 

ورقم قيد 8851    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر  الطريق العمومى 

ملك نصر محمود حميده تعلب
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40 - عماد سيد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1036 

ورقم قيد 8852    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع الماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد الراشدة بئر 4 ملك 

ياسر سعد حسن عبدا

41 - احمد مجدى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1037 

ورقم قيد 8853    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه كهربائيه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

الوادى الجديد مدينه موط شارع 23 يوليو ملك محمد حسن صالح سليمان

42 - محمد جمال نجم الدين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1039 ورقم قيد 8854    محل رئيسى  عن مكتب نقل  بضائع بالسيارات بشرط الحصول على موافقة جهاز 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الوادى الجديد الهنداو ملك انور نجم الدين سليمان

43 - على ماهر عزالدين يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1040 

ورقم قيد 8855    محل رئيسى  عن منظفات وخردوات, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر ملك ماهر عزالدين 

يوسف

44 - احمد عبدالحكيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1042 ورقم قيد 8856    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع ماشية, بجهة محافظة الوادى الجديد موط شارع 

بير2 عين حمادة ملك وفاء احمد سيد رامخ

45 - انور محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1050 

ورقم قيد 8857    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الوادى الجديد تنيدة اولد عبدا ملك محمد 

احمد سيد حسين

46 - محمد عبدالكريم سيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1051 

ورقم قيد 8858    محل رئيسى  عن اكسسوار وبيع اجهزة محمول, بجهة محافظة الوادى الجديد موط شارع 

العاشر من رمضان ملك محمود حسين مبارز

47 - ممدوح محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1052 

ورقم قيد 8859    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الوادى الجديد 

القصر ملك محمد/حسن/مبارز/ربيع محمد حنفى حميده

فروع الفراد

1 - عصام رجب محمد مختار خيرا  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   931 ورقم قيد   8830  محل فرعى  

عن توريد وتجاره معدات زراعيه واجهزه ري حديث ولوازمها واستصلح الراضي الصحراويه ) بعد استصدار 

التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة البحيرة ش الثوره - امام المستشفي العام - بملك / كريم رياض عبدالقادر الرامي

2 - عصام رجب محمد مختار خيرا  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   931 ورقم قيد   8830  محل فرعى  

عن توريد وتجاره معدات زراعيه واجهزه ري حديث ولوازمها واستصلح الراضي الصحراويه ) بعد استصدار 

التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافره - بملك / سعدان خليل مسعد خليل

3 - احمد وحيد عزالدين احمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   992 ورقم قيد   7683  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة الوادى الجديد الجديدة مركز شباب الجديدة ملك ناصر سيد عيد
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قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمد رشدى محمد ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   8067 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  812 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

2 - احمد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8807 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  863 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

3 - امنه محمد على محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6702 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع  610 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

4 - زكريا سعد سنوسى خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   6701 قيد فى 30-05-2018 برقم ايداع  605 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر له امر محو لعتزال التجارة

5 - اسماعيل صالح اسماعيل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4819 قيد فى 27-04-2014 برقم ايداع  272 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

6 - ناديه مصطفى محمد عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7161 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  688 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

7 - نعيمه السيد ابراهيم عرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   8297 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  1335 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

8 - وائل حسن احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8603 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  114 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

9 - ماهر عز الدين يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6494 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع  10 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

10 - خالد جبرائيل عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7691 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع  955 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امو لعتزال التجاره

11 - نصره احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   686 قيد فى 25-05-1996 برقم ايداع  168 وفى تاريخ  

18-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

12 - اميرة بدر نصر الدين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7612 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  757 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

13 - عيد عارف حفنى عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6269 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع  528 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر له امر محو لعتزال التجارة

14 - محمد احمد على عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6384 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  847 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

15 - صالح عبدالنبي صالح عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   2626 قيد فى 24-01-2007 برقم ايداع  35 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر لعتزال التجارة

16 - ثريا صالح محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   2728 قيد فى 22-03-2005 برقم ايداع  102 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

17 - سعد عاشور عبدا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8683 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  413 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

18 - حياه منصور احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   8694 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  445 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجاره

19 - امنه سيد عمر مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   4481 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع  211 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

20 - شاديه سفينه هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   1991 قيد فى 28-05-2001 برقم ايداع  198 وفى تاريخ  

26-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

21 - سارة عربى عبدا حمادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5019 قيد فى 02-11-2014 برقم ايداع  691 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة
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22 - سارة عربى عبدا حمادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5019 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع  270 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر لعتزال التجارة

23 - فاطمه سيد احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8703 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  477 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

24 - نعمات كامل سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   1496 قيد فى 02-09-1999 برقم ايداع  327 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

25 - ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8708 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

505 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال التجارة

26 - سيد رفاعي عبدالحافظ عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   3259 قيد فى 28-10-2007 برقم ايداع  387 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لعتزال لتجاره
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رأس المال

1 - على محمد عبدالوهاب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   8661 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع   331 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

2 - ماهر عبد الرحمن عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   5234 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع   380 

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

3 - مها السيد على ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   8494 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   1794 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

4 - محمد صلح عبدالرحمن عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   8821 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   908 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

5 - هشام سيد بخيت عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   3820 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع   424 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - زمزم يوسف عبد الواحد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   4016 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع   336 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - اسماء معوض عبدالجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   8806 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   856 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - احمد محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8816 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع   895 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - فتحى ابراهيم احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   8367 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع   1512 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

10 - نجلء جامع محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7556 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع   572 فى 

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

11 - البكرى مروان عطيه سعدا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   8797 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع   

821 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

12 - سيد احمد عبدالكريم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   8698 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   460 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

13 - عاطف مهدي مبارز ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   47 قيد فى 12-10-1993 برقم ايداع   51 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

14 - احمد سيد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4297 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع   401 فى تاريخ  

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

15 - زينب ناصر احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   8841 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   997 فى 

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

1 - محمد كمال عمر صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    8769 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    767 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى الفرافره ملك محمد 

عمر صديق احمد

2 - عبدالمحسن السيد حامد البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم    8392 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

1566 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى الفرافرة 

ابوبكر الصديق المنطقة الحرفية ملك السعيد صبرى السعيد

3 - سيده كامل محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    1435 قيد فى 03-01-2013 برقم ايداع    9 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى موط ش الجناين ملك 

محمود سعيد محمد

4 - غاده محمد علي سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    7424 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع    175 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى موط شارع فندق 

الفرسان ملك محمد على سيد منصور

5 - مها السيد على ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8494 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    1794 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد يعدل العنوان الى الفرافرة قرية الرواد 

ملك خديجة محمد صابر عبدالشافى

6 - على البهنسى المهدى البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم    5663 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    148 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى الفرافرة الكفاح 

المنطقة الحرفيه بملكه

7 - محمد امين يماني سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    7347 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    1132 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط ورشه 

نجارة بالعنوان   الموشيه ملك الوحدة المحليه لمركز ومدينه الداخلة

8 - زمزم يوسف عبد الواحد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    4016 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى شارع 

السلم سور نادى الداخلة الرياضى

9 - رضا رجب احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    8039 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    737 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط  

معرض بيع سيارات وموتوسيكلت بالعنوان الفرافرة ابوالهول ملك محمد احمد هلل على

10 - صالح عبدالنبي صالح عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    2626 قيد فى 04-08-2004 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد شطب المحل الرئيسى الخر 

بنشاط ملبس جاهزة واحذية بالعنوان الفرافرة ملك مركز شباب الفرافرة

11 - صالح عبدالنبي صالح عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    2626 قيد فى 24-01-2007 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد شطب الرئيسى الخر

12 - ايمن خضر سفينه ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    6136 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    186 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى الموشيه المنطقة 

الحرفيه بملك ايمن خضر سفينه ابو زيد

13 - هدى صابر صالح حمودة تاجر فرد سبق قيده برقم    4161 قيد فى 09-04-2012 برقم ايداع    166 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى القصر ملك احمد 

محمد محمد سيد

14 - احمد وحيد عز الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7683 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    939 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع بنشاط صيدلية بالعنوان 

الجديدة مركز شباب الجديدة ملك ناصر سيد عيد
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15 - عبدالناصر ابوزيد عبدالكريم مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    8757 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

725 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح محل رئيسى اخر 

بنشاط قطع غيار سيارات بالعنوان الفرافرة شارع جمال عبدالناصر ملك ابوزيد عبدالكريم مهران

16 - اسلم سعدالدين مصطفى بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    8076 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع    

829 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان الى الفرافرة 

شارع جمال عبد الناصر ملك كريم محمد احمد سيد

17 - وداد مصطفي حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم    7351 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    1139 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد يعدل العنوان الى بلط زخيرة 

المنطقة الحرفية رقم 8 بملك مركز الداخلة

النشاط

1 - احمد سيد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4297 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    401وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع فحم واخشاب

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4016 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-2011  برقم ايداع 336.000 الى : اضافة السمة التجارية الماذون لقطع غيار السيارات

2 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8781 وتم ايداعه بتاريخ   

06-04-2022  برقم ايداع 794.000 الى : اضافة السمة التجارية الرنا لستصلح الراضى الزراعية

3 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7966 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2021  برقم ايداع 521.000 الى : تعديل السمة التجارية الى الرضا للتوريدات العمومية

4 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-1993  برقم ايداع 51.000 الى : اضافة السمة التجارية  المبارز للمقاولت

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اميرة عماد هلل وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    8790 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع   806 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر له امر محو لفسخ عقد  الشركه وحلها

2 - زينب نصر احمد جمعه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    8749 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع   

688 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وحلها

رأس المال

العناوين

1 - عصام الدين سميح عبدالرحمن خليل وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     8836 قيدت فى 2007-12-09 

برقم ايداع    4867وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد الطريق 

الدائرى بجوار سور المدرسه البتدائيه الجديده بالفرافره بملك / محمود محمد

2 - اميرة عماد هلل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     8790 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    806

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد فسخ عقد الشركه وحلها

3 - زينب نصر احمد جمعه وشريكها شركة سبق قيدها برقم     8749 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    

688وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد فسخ الشركة وحلها

النشاط

1 - عصام الدين سميح عبدالرحمن خليل وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     8836 قيدت فى 2007-12-09 

برقم ايداع    4867 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / المقاولت
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8836   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2007 برقم ايداع    4867 الى   عصام الدين سميح عبدالرحمن خليل وشركاؤه

الشخاص

1 - خالد سميح عبدالرحمن خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  تغير صفه الشريك من متضامن 

الى موصى

2 - هشام فتحى محمد فرج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    2007-12-09 

برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3 - ابراهيم عبدالعظيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    2007-12-09 

برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

4 - عصام الدين سميح عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  تعديل حق التوقيع والداره 

للطرف الول المتضامن / عصام الدين سميح عبدالرحمن منفردا وتمثيل الشركه امام البنوك

5 - عبدالرازق عبدالحكيم عبدالرازق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

6 - السيد على ابوالنجا على الحارس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

7 - محمد على احمد محمد سالم النحاس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8836   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - رضا محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5172   قيدت فى   08-03-2015 برقم ايداع    

210 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

2 - عزيزة ابو العيد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4785   قيدت فى   30-03-2014 برقم ايداع    

196 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

3 - اسماعيل احمد عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2729   قيدت فى   22-03-2005 برقم ايداع    

103 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

4 - عزيزة احمد عمرسالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4310   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    426 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

5 - محبوبه احمد مهران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6145   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

204 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

6 - علية يمانى على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4493   قيدت فى   08-05-2013 برقم ايداع    242 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

7 - نعيمه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   808   قيدت فى   13-10-1996 برقم ايداع    374 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

8 - رشاد محمد سالم عرابي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2866   قيدت فى   26-12-2005 برقم ايداع    

494 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

9 - اسماعيل صالح اسماعيل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4819   قيدت فى   27-04-2014 برقم ايداع    

272 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

10 - ابراهيم احمد غازى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6172   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

11 - حسن محمد فرغلى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6131   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

176 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

12 - عزت فاروق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3165   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

172 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

13 - زمزم يوسف عبد الواحد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4016   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    336 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-11

14 - حمدى حسن عبد الرحيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4203   قيدت فى   2012-06-19 

برقم ايداع    244 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-18

15 - نصره احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   686   قيدت فى   25-05-1996 برقم ايداع    168 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

16 - عادل سيد عمران قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3893   قيدت فى   21-03-2011 برقم ايداع    

101 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

17 - عسكرى محمد حسان عسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4091   قيدت فى   02-02-2012 برقم 

ايداع    39 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

18 - رحاب جمال محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5774   قيدت فى   17-04-2016 برقم 

ايداع    379 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

19 - شعبان على ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6234   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

434 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

20 - مجدى سنوسى عبد السلم حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4201   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    242 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

21 - احمد عاشور ادم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5512   قيدت فى   04-11-2015 برقم ايداع    

920 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03
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22 - صالح عبدالنبي صالح عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2626   قيدت فى   24-01-2007 برقم 

ايداع    35 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

23 - ثريا صالح محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2728   قيدت فى   22-03-2005 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

24 - مديحه عبدالمنعم احمد عبدالزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3142   قيدت فى   08-03-2007 برقم 

ايداع    100 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

25 - هدى صابر صالح حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4161   قيدت فى   09-04-2012 برقم ايداع    

166 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

26 - فاطمه عبد ا الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   663   قيدت فى   24-08-2005 برقم ايداع    308 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

27 - صباح احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1003   قيدت فى   27-10-1997 برقم ايداع    315 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-26

28 - نوال احمد ابو زيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4179   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

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

29 - ام هاشم السعيد احمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4282   قيدت فى   02-09-2012 برقم 

ايداع    372 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-01

30 - شاديه سفينه هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1991   قيدت فى   28-05-2001 برقم ايداع    198 

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

31 - سارة عربى عبدا حمادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5019   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

32 - نعمات كامل سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1496   قيدت فى   02-09-1999 برقم ايداع    

327 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-09-01

33 - كوثر صبحي علي صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2135   قيدت فى   14-01-2002 برقم ايداع    

27 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

34 - سيد محمد بشندي نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3184   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

216 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

35 - محمد عمر محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2217   قيدت فى   07-05-2002 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

36 - سيد رفاعي عبدالحافظ عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3259   قيدت فى   28-10-2007 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-10-27

تجديد شركات

1 - عصام الدين سميح عبدالرحمن خليل وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   8836  قيدت فى  2007-12-09 

برقم ايداع   4867 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2022  

12:00:00ص
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