
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب 15 مايو شهرمايوسنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 21 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

قيود أفراد

1 - صالح بركات عيد بركات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1015 

ورقم قيد 18624    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 222 شارع خالد ابن الوليد 

تقسيم فريد زكي مع ش الحسيني الدور الرضي محل رقم 4

2 - رجاء زينهم فوزي خطاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1016 

ورقم قيد 18625    محل رئيسى  عن بيتزا وفطائر, بجهة محافظة القاهرة 2 ش المهندس ترعه الخشاب

3 - وسام علء الدين عبد المنعم محمد ضيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 1021 ورقم قيد 18626    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 43 عماره المقام علي 

منطقه تقسيم الجمعيه ش ترعه الخشاب -/-محل

4 - مجدي انيس سليمان يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1022 

ورقم قيد 18627    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 12 ش المل متفرع من ش المرصد

5 - طاهر ابراهيم الدسوقى عبده غتورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1026 ورقم قيد 18628    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 17 ب شارع عبد الرحمن -

الدور الول فوق الرضي -شقه رقم 3

6 - ابو العزم للملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1037 

ورقم قيد 13315    رئيسى آخر  عن تصنيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة حلوان 1 الدير الغربي من شارع السوق شارع محمد عبده كفر العلو

7 - مصطفي حسنين ابراهيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1033 ورقم قيد 18629    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه فيماعدا الدويه ومستحضرات التجميل 

ودون التصنيع, بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم 7 ش محمد نور المعصره المحطه بالدور الثالث شقه رقم 

5

8 - صيدليه د/ جهاد الصاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1040 

ورقم قيد 18630    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة القاهرة حلوان 30 ش حيدر امام بنك القاهره

9 - صلح جودة محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1041 

ورقم قيد 18631    محل رئيسى  عن مصنع حلويات جافه, بجهة محافظة القاهرة مايو عقار 15 ش المشتل من 

ش الحرير منشية جمال عبدالناصر / محل

10 - معتصم بال ممدوح محي الدين عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 1042 ورقم قيد 18632    محل رئيسى  عن توريد وتعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 55 ش المروه من ش عمر بن عبد العزيز منشيه جمال عبد الناصر حلوان الدور الرضي شقه

11 - حسين اسماعيل حسين خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1044 ورقم قيد 18633    محل رئيسى  عن بيع ريداتير, بجهة محافظة القاهرة 13 ش صالح صبحي تقاطع ش 

حيدر

12 - محمد عزت  محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1061 ورقم 

قيد 18635    محل رئيسى  عن بيع عصير وايس كريم وكريب, بجهة محافظة القاهرة 1 ش الفاروق عمر بن 

الخطاب

Page 2 of 21 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

13 - ندا رمضان محمد قابيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1062 ورقم 

قيد 18636    محل رئيسى  عن دورات تدريبيه في مجال التنميه البشريه لغات كمبيوتر فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت والمن والحراسه وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار 9 ش 122 بلوك 42 مجموعه 5 المشروع المريكي

14 - كريمه ولسن فوزي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1065 ورقم قيد 18637    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبيه دون الدويه ومستحضرات التجميل, 

بجهة محافظة القاهرة 17 ش النصر -المعصره

15 - وليد محمد حلمي ابراهيم عثمان السبكي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1076 ورقم قيد 18638    محل رئيسى  عن كوفي شوب دون المشروبات الكحوليه ودون النت, بجهة 

محافظة القاهرة 19 شارع لطفي حدائق حلوان قسم المعصره

16 - عبد الفتاح ابراهيم علي احمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1080 ورقم قيد 18639    محل رئيسى  عن تجاره حدايد, بجهة محافظة القاهرة كورنيش النيل كفر العلو 

عقار 6 الدور الرضي

17 - خالد محمد كيلني محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1085 ورقم قيد 18641    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة القاهرة مايو 20مدخل 1 

مساكن المرازيق شارع الوسط امام مقله اللؤلؤة التبين

18 - وسام مصطفى محمد سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1086 ورقم قيد 18642    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله ودون ادوات الطباعة 

والدعايا والعلن ودون ادوات الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة القاهرة حلوان / عقار رقم 9 ش احمد عماره 

/ حدائق حلوان / المعصره / الدور الرضى شقة رقم 1

19 - مكرم منير عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1088 ورقم 

قيد 18643    محل رئيسى  عن صناعه ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 3 

ش يوسف ابو عجيله ركن فاروق

20 - جمال عبد العزيز علي علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1093 

ورقم قيد 18644    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة امام شركه الحديد والصلب -التبين -/-

محل

21 - احمد ضاحى فهمى هيكل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1099 

ورقم قيد 18645    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا اجهزة الكبيوتر ومستلزماته وادوات الطباعة والدعايا 

والعلن ودون تويد االعماله, بجهة محافظة القاهرة حلوان 228 حوض كركور المعصره

22 - ماهر نظير اسكندر حنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1100 

ورقم قيد 18646    محل رئيسى  عن بيع اجهزه طبيه فيما عدا الدويه والتصنيع, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 45 أ ش شريف شقه رقم 2

23 - خالد ابازيد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1106 ورقم 

قيد 18647    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم 1 ش ترعة الخشاب 

حدائق حلوان مدينة ركن حلوان الجديد / محل

24 - علي ابراهيم علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1122 

ورقم قيد 18648    محل رئيسى  عن بيع وتوريد اجهزه التكييف وقطع غيارها وصيانتها, بجهة محافظة القاهرة 

827 مجاوره 7 بلوك 15 ش زكي حواس المشروع المريكي التبين  محل
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25 - محمود ابراهيم عبد العظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 1136 ورقم قيد 18649    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات وكافه العمال الهندسيه دون 

اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن و دون توريد عماله, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 87 أ شارع رياض حلوان الدور الرابع علوي شقه رقم 41

26 - خالد خليل عبده محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1143 ورقم 

قيد 18650    محل رئيسى  عن تشغيل معادن حداده كريتال, بجهة محافظة القاهرة حلوان/ ركن ابوغا شارع 

كورنيش النيل بجوار مفكوا الثاني

27 - يونس عبدالناصر عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1146 ورقم قيد 18652    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 

حلوان / d 3 مصنع الشروق قسم طره

28 - اسلم محمد هاشم عبدالجواد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1159 ورقم قيد 18653    رئيسى آخر  عن محل بيع اجهزة محمول, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

29 - اسلم محمد هاشم عبدالجواد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1159 ورقم قيد 18653    رئيسى آخر  عن محل بيع اجهزة محمول, بجهة محافظة القاهرة 31 ش منصور

30 - وحيد وليم مكرم مرقص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1165 

ورقم قيد 18656    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات فيماعدا )ادوات الطباعه والدعايه والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة حلوان 17 عبدا سليم تقسيم المعلمين حدائق حلوان المعصره

31 - محمد سيد محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1166 ورقم 

قيد 18657    محل رئيسى  عن صيانه واصلح السيارات والدراجات الناريه, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع 

المصري مشروع مساكن اسكندريه

32 - كريم ناصر علي بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1167 

ورقم قيد 18658    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة حلوان 10 شارع خالد بن الوليد 

المعصره

33 - ريهام عبد القوي حامد محسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1168 

ورقم قيد 18659    محل رئيسى  عن توريدات اعمال فنيه وديكورات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 ش 

سعد عبد الموجود -مدينه الهدي -المعصره

34 - حماده سيد عبد الونيس عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1171 ورقم قيد 18660    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 54 ش العشرين البحري

35 - محمود لطفي محمود الفيومي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1172 

ورقم قيد 18661    محل رئيسى  عن  بلي استيشن دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة حلوان / 93 ه من 

ضمن 51 شارع شريف 6 تجزئه الحمامات

36 - احمد خليفه سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1173 ورقم 

قيد 18662    محل رئيسى  عن تغير زيوت وفلتر السيارات, بجهة محافظة القاهرة حلوان 2 شارع محمد عيد 

البحري عرب عزبة الوالده / محل بالدور الرضي

37 - مروه محمد مرسي نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1174 

ورقم قيد 18663    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه دون التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة حلوان ق 

28 ش طارق بن زياد مدينة الصفا
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38 - محمود انور محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1175 ورقم قيد 18664    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة ودون ادوات الطباعة 

والدعايا والعلن ودون ادوات الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة القاهرة حلوان 49 ش برهان

39 - امل خليفه محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1189 

ورقم قيد 18665    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة شارع الداير الغربي من ش 

كورنيش النيل كفر العلو بجوار مستشفي محمد الخضري الدور الول فوق الرضي مول صبايا

40 - جمعه هلل عبد الرحمن صاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1190 ورقم قيد 18666    محل رئيسى  عن ورشه اصلح السيارات والمعدات والتوريدات دون اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 110

كورنيش النيل كفر العلو

41 - عبد الرحمن عبد ا عبد الحكم دياب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1192 ورقم قيد 18667    محل رئيسى  عن المقاولت العامه وتجاره وتركيب وصيانه معدات المطابخ 

والمغاسل والتكيف المركزي والسيارات وقطع غيارها ومستلزمات الفنادق بانواعها وتجاره المواد الغذائيه دون 

التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة ب7 م 2 مساكن اسكندريه شرق حلوان -/-شقه 6

42 - وائل سيد حسنين حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1194 

ورقم قيد 18668    محل رئيسى  عن تسويق عقاري دون التسويق اللكتروني, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

العقار رقم 67 أ شارع عبدالرحمن علي رستم الدور الول شقه رقم 4

43 - سمر عطيه عبد الرحيم الطور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1198 ورقم قيد 18669    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة بلوك رقم 45 مدخل 2 امام ميدان 

الساعه -الصلب الجديده -/-محل رقم 1

44 - محمد وجيه الشحات علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1203 

ورقم قيد 18670    محل رئيسى  عن كافيه دون المشروبات الكحوليه ودون النت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 

رقم 35 شارع رستم -//-محل

45 - رضا فتحي تمام سيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1217 ورقم 

قيد 14699    رئيسى آخر  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 8 ش البنك الخليجي خلف عمائر 

السعوديه حدائق حلوان قسم المعصره

46 - محمد كمال الدين حسين حمدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1207 ورقم قيد 18671    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة حلوان 33 ثابت تقاطع محمد 

سيد احمد

47 - محسن حسن عبد ا الديب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1210 ورقم قيد 18672    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 24 ق 1027 بلوك 24 ش 

60 ذكي حواس مجاوره 10 المشروع المريكي  15 مايو       محل

48 - سمير منصور مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1215 ورقم 

قيد 18673    محل رئيسى  عن مكتب تاجير عقارات, بجهة محافظة القاهرة المشروع المريكي مجاوره 3 ب 7 

قطعه 127 -/شقه

49 - عمر محمد فؤاد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1218 

ورقم قيد 18674    محل رئيسى  عن بليستشن, بجهة محافظة القاهرة حلوان 77 ش محمود خاطر
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50 - مصطفي محمد بربري محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1219 ورقم قيد 18675    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة التبين 15 التبين الجديده

51 - دعاء سمير عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1229 

ورقم قيد 18676    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القاهرة حلوان 1 شارع مصطفي مطروخة من 

شارع مدرسة النصر حدائق حلوان

52 - سيد مسعد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1244 

ورقم قيد 18678    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعه والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع مجمع المدارس ركن فاروق بجوار نادي الركن

فروع الفراد

1 - ياسر عبد الحفيظ على  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   1073 ورقم قيد   9545  محل فرعى  عن 

حذف نشاط / الستيراد وحذف نشاط/ توريد عمال بالداخل  بجهة محافظة القاهرة 564 عمارات البنفسج التجمع الول 

القاهره الجديده

2 - اشرف عطا خليل عبيد  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1161 ورقم قيد   18654  محل فرعى  عن 

مقاولت عموميه و توريدات ) عدا النتر نت (  بجهة محافظة الجيزة البرمبل بجوار مسجد الشيخ

3 - اشرف عطا خليل عبيد  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1161 ورقم قيد   18654  محل فرعى  عن 

مقاولت عموميه و توريدات ) عدا النتر نت (  بجهة محافظة القاهرة شارع تكل من ترعة الخشاب عزبة الوالدة

4 - محمد سمير محمد جمال الدين مصطفى  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   1197 ورقم قيد   12284  

محل فرعى  عن تجاره وتوزيع الهواتف المحموله واكسسوارتها بالجمله والتجزئه  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع 

حافظ رمضان -مدينه نصر اول
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قيود الشركات

1 - عبد المسيح جاد الكريم وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

1057 ورقم قيد  18634    مركز عام  عن تجاره الجهزه والمستلزمات الطبيه دون الدويه ودون التصنيع  

بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن بالعقار رقم 3 أ حاليا 63 سابقا شارع عبد ا متفرع من شارع المراغي 

بجوار مخبز اصاله قسم حلوان القاهره بالقرب من محل خير زمان

2 - ايمن محمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    1081 

ورقم قيد  18640    مركز عام  عن جيم رياضي  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 46 شارع خسرو حلوان 

-/-

3 - تامر سيد فرغلى على واحمد جميل سيد مرسى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1145 ورقم قيد  18651    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه 

وصيانة اجهزة كهربائيه وصيانة موتسكيلت كهربائيه ) دون توريد العماله ودون توريد الكمبيوتر ومشتملته 

ودون الطباعه والدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة 4 ش عبد الجليل مدينة الهدى حدائق حلوان

4 - دينا محمد مختار وشريكتها شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

1164 ورقم قيد  18655    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانه الجهزه والمعدات والموديلت الطبيه 

وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه واجهزه الكشف عن سلمه الغذاء والكشف عن التلوث وتجهيزات كافه 

مصانع الغذاء والعمال الكهربائيه واعمال التيار الخفيف وتوريد المواد الغذائيه دون التعبئه والتغليف  بجهة 

محافظة القاهرة 42 شارع محمود-خاطر

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ناهد صالح ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6126 قيد فى 01-09-2004 برقم ايداع  810 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد نهائيا من السجل التجاري

2 - محمد يحيي محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17269 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  83 وفى 

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

3 - احمد حسين محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   2263 قيد فى 22-11-1998 برقم ايداع  936 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم غلق السجل نهائي

4 - محمد اشرف محمد صبرى مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   9223 قيد فى 10-03-2010 برقم ايداع  

179 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة واعتزاله منها نهائيا

5 - اسامة عبد الحميد محمود دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10961 قيد فى 04-09-2014 برقم ايداع  

809 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائيا

6 - مصطفى كامل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   15923 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع  680 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم غلق السجل نهائي

7 - شيماء محمد عبدالظاهر عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   16569 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  

2296 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم غلق السجل نهائي

8 - احمد رمضان حسين همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   16725 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  437 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى نهائيا

9 - ايهاب احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17720 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  1397 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائيا

10 - محمود على عبد المنعم عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8508 قيد فى 15-09-2014 برقم ايداع  

851 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

11 - هند العزب صلح العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9951 قيد فى 28-09-2011 برقم ايداع  925 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

12 - نسيم احمد على مصطفى عكاشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   13689 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع  

1128 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

13 - محمد احمد فهمى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   3758 قيد فى 04-11-2000 برقم ايداع  942 وفى 

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

14 - عبير عزت احمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   14575 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع  

573 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

15 - صفاء عبدالحميد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18476 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  

613 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

16 - زكريا ثابت بطرس مسيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10127 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع  201 

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

17 - محمد رفعت احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13076 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع  2312 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

18 - على حسين سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12483 قيد فى 19-05-2016 برقم ايداع  1090 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

19 - ياسر عمر عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14525 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  459 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

20 - شيماء حسيني علي عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18143 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

2506 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا
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رأس المال

1 - خالد جمعه عبد الفتاح عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم   14221 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع   

2352 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

2 - سمير سعد سامي عازر تاجر فرد سبق قيده برقم   18248 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   2777 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

3 - اضافه السمه التجاريه لتصبح المراء للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   13268 قيد فى 2017-02-05 

برقم ايداع   234 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - مصطفى كمال حسنين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16603 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع   19 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - شيماء محمد ذكر ا بهنساوي تاجر فرد سبق قيده برقم   18536 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع   778 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

6 - عمرو حمدان احمد هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   18489 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   649 فى 

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

7 - فتح الباب لتجارة الزيوت والشحومات تاجر فرد سبق قيده برقم   8599 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع   

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

8 - رجاء زينهم فوزي خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم   18625 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   1016 

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

9 - طاهر ابراهيم الدسوقى عبده غتورى تاجر فرد سبق قيده برقم   18628 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

1026 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16524 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع   2173 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - مستشفي د احمد ابراهيم كيلني تاجر فرد سبق قيده برقم   17259 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع   

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

12 - حنان عبده عوض ا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   6411 قيد فى 02-02-2005 برقم ايداع   92 فى 

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

13 - محمد ابراهيم حسان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12845 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع   1792 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - احمد فتحى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   16806 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   703 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - عبد الحميد رجب محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   15862 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع   

558 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد ابراهيم امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17161 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع   1735 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - محمد على احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   17551 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   919 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

18 - محمد سمير محمد جمال الدين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   12284 قيد فى 24-03-2016 برقم 

ايداع   685 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - هدي محمد ابو العل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18021 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   2211 

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

20 - احمد اسامه محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   12353 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع   818 فى 

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

21 - علء الدين عبد المنعم صادق تاجر فرد سبق قيده برقم   10350 قيد فى 03-10-2012 برقم ايداع   

860 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - تعديل السم التجاري ليصبح احمد اسماعيل امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   18455 قيد فى 

13-03-2022 برقم ايداع   555 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - ايمن الشافعي تهامي طه خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    16354 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    

1717 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان /17 ب عبد 

الرحمن

2 - احمد زكي ابو العزم ابو المجد تاجر فرد سبق قيده برقم    13315 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حلوان 1 الدير الغربي من شارع 

السوق شارع محمد عبده كفر العلو

3 - شيماء محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    17156 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    1728 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 16 ش خسر 

وتقاطع ش عبدالرحمن

4 - فتح الباب لتجارة الزيوت والشحومات تاجر فرد سبق قيده برقم    8599 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 107 تقسيم 

ضباط الشرطه المعصره حلوان

5 - ايمان رشدي احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    17985 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

2134 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 8 الدور الرابع 29 شارع 

مطفي فهمي تقاطع شارع رياض

6 - احمد محمد احمد عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم    5306 قيد فى 14-06-2003 برقم ايداع    472 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/عرب غنيم ترعه 

الخشاب بجوار مسجد العروبه

7 - ياسر عبد الحفيظ على تاجر فرد سبق قيده برقم    9545 قيد فى 05-12-2010 برقم ايداع    1017 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 564 عمارات البنفسج التجمع الول القاهره 

الجديده

8 - محمود على عبد المنعم عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8508 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان 

17 شارع رايل

9 - يوسف عبد العظيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7756 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع    

1030 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قرية مزغونه //الجيزة /البدرشين

10 - اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    15662 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    103 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الليثي خلف بنك مصر الصف

11 - احمد سعد دياب علي تاجر فرد سبق قيده برقم    11743 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع    1403 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /51 ش 8 عزبه 

خليل -المعصره

12 - محمد سمير محمد جمال الدين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    12284 قيد فى 24-03-2016 برقم 

ايداع    685 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع حافظ رمضان -

مدينه نصر اول

13 - محمد حسن عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    2459 قيد فى 09-03-1999 برقم ايداع    144 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 16ش مصطفى صفوت حلوان

14 - رضا فتحي تمام سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14699 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    884 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 ش البنك الخليجي خلف عمائر السعوديه 

حدائق حلوان قسم المعصره

15 - خالد جلل عبد العال قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم    12160 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع    444 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1 ش الرشاح امام 

مصنع 45 حلوان
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - اسامه احمد عبد الكريم مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  15962 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

787وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره اعلف

2 - مصطفى كمال حسنين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16603 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع    19

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله ودون 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعة والدعايا والعلن

3 - ناهد رمضان محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  18531 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    754

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد ماكينات خياطه

4 - عمرو حمدان احمد هديه تاجر فرد سبق قيده برقم  18489 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    649وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تصنيع اثاث

5 - نبيل محمد محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  9738 قيد فى 29-03-2011 برقم ايداع    303وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ تجاره مواد غذائيه

6 - محمود على عبد المنعم عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  8508 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع    30

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ التوريدات العموميه دون اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله

7 - محمد ابراهيم حسان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12845 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع    1792

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات عموميه دون اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله

8 - سكينة عبد العال محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7776 قيد فى 30-08-2006 برقم ايداع    1056

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تجاره مواد غذائيه دون التعبئه 

والتغليف

9 - تعديل السم التجاري ليصبح سوبر ماركت الشيماء للجمله والقطاعي تاجر فرد سبق قيده برقم  18550 قيد 

فى 06-04-2022 برقم ايداع    825وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح/ سوبر ماركت جمله وقطاعي

10 - خالد جلل عبد العال قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  12160 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع    444

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/بيع أجهزه منزليه

11 - كامل ابراهيم كامل فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  12410 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع    946

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ تجاره خرده

12 - محمد على احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  17551 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    919وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد مستلزمات محاجر ومكتب لداره المحاجر

13 - احمد سعد دياب علي تاجر فرد سبق قيده برقم  11743 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع    1403وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ بلي ستيشن

14 - احمد اسامه محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  12353 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع    818وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مقاولت عموميه وتوريدات عموميه فيماعدا )

جهزه الكمبيوتر ومستلزماته وادوات الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله (

15 - تعديل السم التجاري ليصبح احمد اسماعيل امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  18455 قيد فى 

13-03-2022 برقم ايداع    555وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح 

توريدات عموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وادوات الطباعه والدعايه والعلن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18531 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2022  برقم ايداع 754.000 الى : اضافة سمه تجاريه سيوينج ماشين للتوريدات

2 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17991 وتم ايداعه بتاريخ   

05-10-2021  برقم ايداع 2,142.000 الى : المتحده للتوريدات العموميه

3 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5306 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2003  برقم ايداع 472.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ الورشه الفنيه للنجاره والدهانات

4 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8508 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2008  برقم ايداع 30.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح /النيل للتوريدات العموميه

5 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12845 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2016  برقم ايداع 1,792.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الرويعي للتوريدات

6 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7776 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2006  برقم ايداع 1,056.000 الى : تعديل السمه لتصبح  الخير لتجاره المواد الغذائيه

7 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18550 وتم ايداعه بتاريخ   

06-04-2022  برقم ايداع 825.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح سوبر ماركت الشيماء للجمله 

والقطاعي

8 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12716 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2016  برقم ايداع 1,547.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح المتحده للمقاولت والتوريدات

9 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18547 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2022  برقم ايداع 814.000 الى : تعديل السمه لتصبح بشاير الخير

10 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11743 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2015  برقم ايداع 1,403.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح  الشارقه

11 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12284 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2016  برقم ايداع 685.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح i cloud لتجاره وتوزيع 

الهواتف المحموله

12 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13315 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2022  برقم ايداع 1,037.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح احمد زكي ابو العزم ابو المجد

13 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18350 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2022  برقم ايداع 248.000 الى : اضافة السمه التجاريه مؤسسه تكنو ايجيبت للنشر 

والطباعه

14 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18455 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2022  برقم ايداع 555.000 الى : اضافة السمه التجاريه المحجوب للتوريدات العموميه

15 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18455 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2022  برقم ايداع 555.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح احمد اسماعيل امين اسماعيل
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - راجية حمدان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    2305 قيدت فى 07-12-1998 برقم ايداع   991 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك مستحقاته

رأس المال

1 - تعديل اسم الشركه الى  اسلم احمد عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13138 قيدت فى 

22-12-2016 برقم ايداع    2449وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - مصطفي ابو هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8746 قيدت فى 17-09-2008 برقم ايداع    773

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

العناوين

النشاط
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16198   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2019 برقم ايداع    1329 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح حسن رشدان محمد وشريكه

2 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16896   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2020 برقم ايداع    902 الى   تعديل السم التجاري ليصبح محمد ناصر محمد زيدان 

وشركاه
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الشخاص

1 - مهديه مصطفى مصطفى عرفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11225   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2015 برقم ايداع   66 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2015  بــ :  تفويض رئيس مجلس الداره في 

التوقيع علي عقود بيع وشراء العقارات

2 - اسلم احمد عبد الفتاح نصر يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13138   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2016 برقم ايداع   2449 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ويكون لهما الحق في التعامل مع البنوك في السحب واليداع 

والقتراض والرهن ولهما الحق في التعامل مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه كما لهما الحق في شراء 

وبيع السيارات والمقطورات والمعدات وجميع اصول الشركه مجتمعين او منفردين ولهما الحق في كفاله الغير 

وتفويض من يرونه بالتوقيع والداره نيابه عنهما في بعض او كل ماسبق بشرط ان تكون العمال التي تصدر 

منهما لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها  اوكل ماسبق بشرط ان تكون العمال التي تصدر منها 

لتحقيق غرض  الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحق في توكيل الغير  في بيع السيارات والمقطورات 

والمعدات لنفسه اوللغير مجتمعين او منفردين

3 - محمد احمد حسن امين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18532   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  يحق الطرف الول )محمد احمد 

حسن امين (منفردا اي حق عيني او تبعي باسم الشركه ولمصلحتها بما في ذلك فتح الحسابات البنكيه والعتمادات 

والسحب واليداع والقتراض وصرف الشيكات والذونات البنكيه وله منفردا حق رهن اصول وموجودات الشركه 

بما فيها من العقارات واللت والرهن التجاري والحصول علي التسهيلت الئتمانيه والتوقيع علي عقود بيع 

السيارات وترخيصها وتجديد تراخيصها امام ادارات المرور وتمثيل الشركه امام كافه اجهزه الدوله ولح الحق 

منفردا في استخراج والشراء والبيع والتنازل للنفس او للغير لتصاريح مستحضرات التجميل وتسجيل مستحضرات 

التجميل وبيعها للنفس او للغير  والتنازل عن تصاريح مستحضرات التجميل للنفس و للغير وله منفردا حق ابرام 

عقود البيع و التوكيلت  التجاريه والتجاره في مستحضرات التجميل بكافه انواعها وله الحق منفردا في التعامل مع 

هيئه الدواء المصريه  ووزاره الصحه وله الحق منفردا في تمثيل الشركه امام كافه الهيئات الحكوكيه والغير 

حكوميه والشهر العقاري  وله الحق منفردا في تفويض او توكيل الغير في بعض او كل ما سبق

4 - فتحى محمود احمد خليل  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    16198   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   1329 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

5 - ريهام نبيل منصور علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16896   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-09 

برقم ايداع   902 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

6 - محمد ناصر محمد زيدان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16896   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   902 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي تعديل حق 

الداره والتوقيع لتصبح للشريك المتضامن / محمد ناصر محمد زيدان منفردا او من ينوب عنه قانونا  وله في ذلك 

الحق في تمثيل الشركه وابرام العقود  وفتح الحسابات البنكيه واليداع والسحب  واستلم الشيكات وعلي ان يكون 

ذلك باسم الشركه في المور المتعلقه بتحقيق اغراضها
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تجديد افراد

1 - تامر عدلى زكى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11234   قيدت فى   26-01-2015 برقم ايداع    88 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

2 - عبد النظير عبد النعيم محمد عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12463   قيدت فى   2016-05-16 

برقم ايداع    1049 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

3 - محمد ابراهيم عبد المعطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8018   قيدت فى   04-12-2006 برقم 

ايداع    1444 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

4 - احمد زكي ابو العزم ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13315   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    320 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

5 - احمد حسين محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2263   قيدت فى   22-11-1998 برقم ايداع    936 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-21

6 - ناصر محمد احمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9631   قيدت فى   13-01-2011 برقم ايداع    63 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

7 - محمد عبده حسن صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8241   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    442 

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

8 - هاني عبد الملك وقيم ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12779   قيدت فى   25-08-2016 برقم 

ايداع    1676 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

9 - منير عبد التواب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9257   قيدت فى   27-04-2010 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

10 - علم على عبد الفضيل نانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12556   قيدت فى   05-06-2016 برقم ايداع    

1210 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

11 - سامح عبد الناصر مصطفى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13644   قيدت فى   2017-05-16 

برقم ايداع    1030 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

12 - خالد بهاء الدين الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7383   قيدت فى   27-04-2006 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

13 - مصطفى عبد المنعم عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9888   قيدت فى   2011-08-02 

برقم ايداع    747 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

14 - اشرف ابراهيم عبد العزيز حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1078   قيدت فى   17-05-1997 برقم 

ايداع    297 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

15 - محمد اشرف محمد صبرى مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9223   قيدت فى   10-03-2010 برقم 

ايداع    179 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

16 - اسامة عبد الحميد محمود دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10961   قيدت فى   04-09-2014 برقم 

ايداع    809 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

17 - سيد عبد الحميد امام سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7268   قيدت فى   07-03-2006 برقم ايداع    

213 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

18 - محمود احمد بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9179   قيدت فى   21-01-2010 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

19 - نبيل محمد محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9738   قيدت فى   29-03-2011 برقم ايداع    

303 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

20 - فتحى ابوالحسن حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12222   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

557 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

21 - ايمن عبد ا محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13638   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

1016 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13
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22 - محمود فؤاد عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6709   قيدت فى   14-06-2005 برقم ايداع    

576 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

23 - محمد خضيرى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6798   قيدت فى   20-07-2005 برقم ايداع    

702 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-19

24 - محمود على عبد المنعم عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8508   قيدت فى   15-09-2014 برقم 

ايداع    851 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

25 - ايمن حامد محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12050   قيدت فى   02-02-2016 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

26 - هانى عوض رزق ا معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12070   قيدت فى   08-02-2016 برقم 

ايداع    281 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

27 - تامر ثابت كامل معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13084   قيدت فى   06-12-2016 برقم ايداع    

2326 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

28 - ايهاب ملك ناروز عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13325   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

29 - ادهم نبيل توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13757   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

30 - محمود عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   435   قيدت فى   15-05-1996 برقم ايداع    178 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

31 - خالد جلل عبد العال قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12160   قيدت فى   23-02-2016 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

32 - كامل ابراهيم كامل فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12410   قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    

946 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

33 - عيد عبد النبى حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12716   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    

1547 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

34 - مجدى سامى حنا رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12971   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

2086 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

35 - سامي سيد زكريا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13423   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

36 - حازم محمد احمد محمد الجهينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13675   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    1096 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

37 - محمود محمد السيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7145   قيدت فى   03-01-2006 برقم ايداع    

11 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

38 - يوسف عبد العظيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7756   قيدت فى   23-08-2006 برقم 

ايداع    1030 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

39 - اشرف سنوسى محمود عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8259   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

483 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

40 - امجد سمير امين بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11996   قيدت فى   20-01-2016 برقم ايداع    

148 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

41 - محمد احمد فهمى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3758   قيدت فى   04-11-2000 برقم ايداع    

942 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

42 - صيدلية \ احمد عدلى سيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4654   قيدت فى   25-05-2002 برقم 

ايداع    318 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

43 - محمد ربيع صاوى عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9768   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    373 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13
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44 - احمد سعد دياب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11743   قيدت فى   17-11-2015 برقم ايداع    

1403 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-16

45 - صيدلية \ احمد عدلى سيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4654   قيدت فى   17-06-2015 برقم 

ايداع    695 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

46 - محمود زكي محمود زكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13574   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

47 - سيد ابراهيم سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1684   قيدت فى   16-03-1998 برقم ايداع    192 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-03-15

48 - عادل عزت فهيم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3884   قيدت فى   04-02-2001 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

49 - زكريا ثابت بطرس مسيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10127   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

50 - محمد رفعت احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13076   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

2312 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

51 - محمد عبد الرحمن عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13692   قيدت فى   2017-05-31 

برقم ايداع    1136 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

52 - سيد صالح محمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10208   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    452 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

53 - على حسين سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12483   قيدت فى   19-05-2016 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

54 - محمد سعيد رمضان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13317   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

325 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

55 - احمد هاشم محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13460   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    621 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

56 - عبد الجواد عبد العزيز عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13684   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1116 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27
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تجديد شركات

1 - المنتجات الخشبية اشرف يسرى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   7676  قيدت فى  2006-07-30 

برقم ايداع   893 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2026  

12:00:00ص

2 - اصبح :- اولد محمد عبد الواحد محمد   شركة سبق قيدها برقم :   3030  قيدت فى  20-11-1999 برقم 

ايداع   964 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2019  12:00:00

ص

3 - خالد حسن شبيب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13290  قيدت فى  09-02-2017 برقم ايداع   

268 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص

4 - نصر رجب هاشم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10218  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   

473 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

5 - شركة فريدى الياس للخدمات التعليمية و الثقافية و الرياضية   شركة سبق قيدها برقم :   13456  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   611 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

6 - تعديل السم التجارى ليصبح  شعبان أنور وحسام الدين حماده حسنين   شركة سبق قيدها برقم :   1127  

قيدت فى  08-06-1997 برقم ايداع   360 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/06/2027  12:00:00ص

7 - حاتى جابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8257  قيدت فى  22-05-2007 برقم ايداع   479 وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

8 - اسماء فتحي و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   11899  قيدت فى  30-12-2015 برقم ايداع   1725 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  12:00:00ص

9 - مدحت رفعت و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13752  قيدت فى  19-06-2017 برقم ايداع   1265 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

10 - راجية حمدان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2305  قيدت فى  07-12-1998 برقم ايداع   991 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2023  12:00:00ص

11 - اولد ثابت بطرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4588  قيدت فى  13-04-2002 برقم ايداع   

217 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

12 - اصبح :- عادل عبد السلم عيسى وشريكته للمقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم :   8070  قيدت فى  

21-12-2006 برقم ايداع   1555 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

13 - احمد محمد نصر احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12224  قيدت فى  08-03-2016 برقم 

ايداع   560 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2026  12:00:00

ص

14 - ورثة مجدى رمزى و عنهم مجدى مجدى رمزى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13753  قيدت فى  

19-06-2017 برقم ايداع   1266 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2027  12:00:00ص

15 - كوثر على وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   10125  قيدت فى  20-02-2012 برقم ايداع   199 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

16 - محمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4666  قيدت فى  01-06-2002 برقم ايداع   335 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

17 - اصبح :- شركة تبارك ممدوح حسن عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7424  قيدت فى  

11-05-2006 برقم ايداع   479 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2026  12:00:00ص
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18 - محمد عامر عبد ربه و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13471  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   

644 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص
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