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قيود أفراد

1 - حذيفه محمد عبد العزيز النبوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1076 ورقم قيد 16945    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - 4 ش 

الصحابه - التين - ملك / احمد انور صادق محمد

2 - يوسف صليب يوحنا ذكا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1082 

ورقم قيد 16948    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القليوبية ورشه رقم 25 مركز شركه جاك ك 

18 - طريق مصر بلبيس الصحراوى - ملك / حسام محسن عبد الظاهر دياب

3 - عمر محمد نايل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1086 ورقم 

قيد 16950    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية الخانكه- 17 ش القلج المام محمد عبده - 

ملك / محمد عبد المنعم ابراهيم

4 - هيثم رشاد سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1089 ورقم 

قيد 16951    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول فيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية الخانكه- 

الخصوص- ش فاطمه الزهراء - ملك / عبد العظيم بدر الدين عفيفي

5 - حسن طلعت ناصر حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1090 

ورقم قيد 16952    محل رئيسى  عن  ورشه تصنيع اللوميتال, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ابو زعبل - ش 

الرشاح - ملك / سومه دسوقى محمد الثور

6 - مصطفى ايهاب محمد طاهر السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1097 ورقم قيد 16953    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية قطعة 12 بلوك 

20017 المنطقة الصناعية المتداد الغربى - ملك / ايهاب محمد طاهر

7 - مجده عبدالرحمن عبدالتواب ميزار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1109 ورقم قيد 16955    محل رئيسى  عن  اتيليه تفصيل وتوريد الملبس الجاهزه, بجهة محافظة القليوبية 

محل 29 الدور الثالث سنتر العبور الحى الول - ملك / مصطفى كمال عبده

8 - عمر محمد السيد عمر عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1112 

ورقم قيد 16957    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل 16 مجمع الورش 

داخل مصنع جاك - المنطقه الصناعيه - بملك / حسام محمد عبد الظاهر

9 - تامر بدر ابو سريع  بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1113 

ورقم قيد 16958    محل رئيسى  عن ادوات تجميل, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش رجب الطويل - 

الخصوص - ملك / محمد عبد الحميد محمد

10 - اشرف السيد منسى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1114 

ورقم قيد 16959    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع حقن بلستيك ونعل, بجهة محافظة القليوبية الخصوص عزبة 

البقوشى ملك/ نبيل محمد فؤاد

11 - اشرف لبيب يوسف حنا تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1133 

ورقم قيد 16961    محل رئيسى  عن تصنيع الهياكل المعدنية وخلطات السفلت ومعدات الغربلة وتكسير 

الحجار بكافة مشتملتها والمنشات الحديدية والجمالونات والصوامع والتنكات وكافة التشكيلت الحديدية وتصنيع 

الهزازات والغرابيل وشراء المعدات واللت والخامات اللزمه للمصنع, بجهة محافظة القليوبية قطعة الرض 2أ 

بلوك 22003 المنطقة الصناعية ب . ج -العبور

12 - ابراهيم جمال ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1135 

ورقم قيد 16962    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية الخانكه ابوزعبل العكرشة ملك/ محمود جمال ابراهيم محمد
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13 - محمود محمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1138 

ورقم قيد 16963    محل رئيسى  عن  فرن سياحى, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ابو زعبل - ش كوبرى 

المعاهده - ملك / محمد علء الدين محمد

14 - مصطفى حسن سلطان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1140 ورقم قيد 16964    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر 

عزبة الهادى

15 - حسن عبدالجواد حسن عبدالصالحين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1141 ورقم قيد 16965    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومنتجات الفيبر جلس, بجهة محافظة القليوبية 

ش. محمد مبارك حوض الساحل 23 يوليو بملك/حسين عبدالجواد حسن

16 - محمد عبد الرؤف محمد على السمكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1142 ورقم قيد 16966    محل رئيسى  عن  مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - عزبه 

شكرى - بملك / يوسف بوليس خليل بوليس

17 - يوسف بولس خليل بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1143 

ورقم قيد 16967    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل تقسيم الخفيف بجوار 

المصرف بملك/ عارف محمد عارف

18 - ياسر حسن حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1149 

ورقم قيد 16968    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية القلج - منشية الجبل 

الصفر - ملك/ صلح ذكى ابراهيم

19 - خلف احمد خلف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1150 

ورقم قيد 16969    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية جافة بالجملة, بجهة محافظة القليوبية القلج- حوض 

الجميزة ش مسجد الرحمة - بملك/ وائل رمضان محمد

20 - سالم محمد محسن سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1162 

ورقم قيد 16970    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية شارع ابو عليان  ملك/  محمد محسن سالم

21 - احمد علي السمان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1167 ورقم قيد 16972    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ارض الجمعيه 

القليوبيه - ملك / عليه الورداني همام مسلم

22 - محمد ابو زيد لتشغيل المعادن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1170 ورقم قيد 16973    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل المعادن, بجهة محافظة القليوبية وحده 124 مجمع 

العبور الصناعي -ملك/ ايهاب علي عبد الجليل

23 - ماجد غطاس جاد ا غطاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1173 ورقم قيد 16974    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش الزهور عزبة 

المير - الخصوص - ملك/ توفيق عبد المسيح

47 - وليد نبيل على على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1257 ورقم 

قيد 12324    رئيسى آخر  عن مصنع تكسير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - بجوار مصنع 

الفرسان - ملك/ سعد معتمد طلبة محمد

24 - حسام محسن علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1174 

ورقم قيد 16975    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزي العسكري 

وفيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية الخانكه- ش احمد احمد مصطفي -الخصوص- ملك / محسن 

علي حسن
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25 - محمود كامل درويش موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1181 

ورقم قيد 16978    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية عزبة البيض - ابو زعبل - 

ملك/ منصورعبدالمولى احمد

26 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1182 

ورقم قيد 16979    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشه امام 

ميزان بسكول البركه - ملك / صلح صابر احمد

27 - ميلد الفاز حزين اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1185 

ورقم قيد 16980    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش حوض الرزق نهاية 

سور ابو سعده - الخصوص - ملك / عاشور محمد عبد الرحيم

28 - هبه احمد نصر الدين احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1188 ورقم قيد 16981    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت وبويات فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية وحده 11 قطعه رقم 6 بلوك 25022 الترفيهى 

- بملك / خالد عبد العاطى محمد

29 - رجب فرحان احمد قوشتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1189 

ورقم قيد 16982    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية الخصوص- ش جمال عبد الناصر - 

حوض المنيره - ملك / السيد سالم السيد سالم

30 - سامية عبدا ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1191 ورقم قيد 16983    محل رئيسى  عن ورشة نجاره أثاث, بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش. الرشاح 

قرية سندوه ملك/ ملك ميخائيل نجيب عزيز

31 - حازم عبد العزيز محمد فتحى الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 1192 ورقم قيد 16984    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية 2ش كمال فرج متفرع من ش 

المستشفى المركزى - بملك / زينب سعيد عبد الحميد

32 - رافت رشدى وليم متى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1195 ورقم 

قيد 16985    محل رئيسى  عن توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزي العسكري وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الخانكه - ش محمد الشربيني - الخصوص - ملك/ رشدي وليم متي

33 - اسلم كامل توفيق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1196 

ورقم قيد 16986    محل رئيسى  عن  ورشه موبيليا, بجهة محافظة القليوبية القلج - حوض غريب ش المعز من 

ش الجمهوريه - بملك / عمرو عبد المعز محمود

34 - سالم كمال سالم معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1198 

ورقم قيد 16987    محل رئيسى  عن  توريد وتركيب رخام وسيراميك, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش 

جمال عبد الناصر - الخصوص - ملك / كمال سالم معوض

35 - نجوي محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1199 

ورقم قيد 16988    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر - ملك/ صبحي عبد الحميد محمد

36 - محمد كامل محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1208 

ورقم قيد 16989    محل رئيسى  عن مصنع تريكو وملبس جاهزه, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش عمر 

بن الخطاب - القلج - ملك / حسن محمد سليمان
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37 - صبحي حسن علي محمد الزيني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1210 ورقم قيد 16990    محل رئيسى  عن تقطيع وتشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشه 

- ملك / رمضان محمود محمد

38 - حجازي سعيد عبد العال صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1211 ورقم قيد 16991    محل رئيسى  عن تجاره وصناعه فلتر السيارات, بجهة محافظة القليوبية بندر 

الخانكه - المنايل الطريق الرئيسي - ملك / حجازي سعيد عبد العال صالح

39 - عل احمد ابو زيد دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1212 

ورقم قيد 16992    محل رئيسى  عن بيع كمبيوتر وكاميرات مراقبة فيما عدا المن والحراسة والكاميرات 

اللسلكية والنترنت  )موافقة امنية رقم 8084/ 7147 (, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل ش الرشاح ملك/ 

ابراهيم محمد متبولى

40 - ضاحى محمد عبد الرحمن سرحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1214 ورقم قيد 16993    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئه وتجاره املح معدنيه ومخصبات زراعيه, بجهة 

محافظة القليوبية الخانكة - العكرشه - حوض خارج الزمام - ابو زعبل - ملك / عبد الراضى حامد حسين

41 - محمود عبد المنعم حماد زهو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1215 ورقم قيد 16994    محل رئيسى  عن فرن افرنجي, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل- ش الكوبري - ملك 

/ ثناء محمد عبد العزيز

42 - تهانى فايز بقطر راغب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1216 

ورقم قيد 16995    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ابو زعبل - العكرشه - ملك / 

كرم فخرى بخيت

43 - ممدوح نعيم ابراهيم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1226 

ورقم قيد 13650    رئيسى آخر  عن مكتب تجارة مخلفات ورقية, بجهة محافظة القليوبية 3ش. الجميل من ش 

الرشاح الخصوص ملك/ محمود محمد ابراهيم

44 - صبرى ستيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1231 ورقم قيد 

16996    محل رئيسى  عن  تجاره حديد, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - حوض العكرشه - ابو زعبل - ملك / 

محمد صبرى عبد الشافى احمد

45 - سامى احمد محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1233 

ورقم قيد 16997    محل رئيسى  عن مكتب توريد فاكهه, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - الخصوص - ش 

سليمان صديق - ملك / فوزى محمد موسى

46 - منى عبد النبى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1234 

ورقم قيد 16998    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش فوزى 

العسكرى - الخصوص - ملك / مصطفى محمد عجمى

48 - اسلم محمود ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1249 ورقم قيد 16999    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت ) فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولى(, بجهة محافظة القليوبية الخانكه - حوض 

العجمي - القلج - ملك / اشجان محمد عبد الرازق

49 - محمد عبد العزيز عبد العال حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1250 ورقم قيد 17000    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزي 

العسكري وخدامات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الخانكه - 40 شارع 9 عزبه ناصر مسطرد شبرا الخيمه - 

ملك/ محمد احمد محمود
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50 - عيد نجيب ساويرس برلس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1251 

ورقم قيد 17001    محل رئيسى  عن بيع وتغيير زيوت, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - القلج - العزبه البيضه 

- ملك / سيد محمد رمضان

51 - محسن احمد السيد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1270 

ورقم قيد 17002    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية مساكن ورش ابو زعبل - ملك/ 

ابراهيم احمد محمد

52 - دينا وصفي رمضان العراقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1272 ورقم قيد 17003    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة - 1مسجد 

الرحمن من مستشفى الحياة - ملك/ ناصر عبد الرحمن عبد السميع

53 - احمد صابر زايد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1277 

ورقم قيد 17004    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش المفحمه من ش 

الجمهوريه - القلج - ملك / صالح محمود صالح محمد

54 - خالد محمود عبد الغنى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1279 ورقم قيد 17005    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية طريق ابو زعبل بجوار 

مصنع اتكو لصناعة الخشاب العمومية - ملك/ محمد شوقى عواد عمر النقيش

55 - محمد ابو عربان السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1280 ورقم قيد 17006    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - عماره برج 

النور امام الكوبرى الثانى للرشاح - الخصوص - ملك / محمد ابو عربان السيد محمد

56 - احمد على السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1292 ورقم 

قيد 17008    محل رئيسى  عن  مقاولت, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش صبحى محفوظ - عرب العيايدة - 

ملك / ولء عبد الفتاح

57 - فوزى زكريا خليل سمعان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1296 

ورقم قيد 17009    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة القليوبية الخصوص 15 مايو ارض عيشه 

الخصوص ملك/ راشد صبحى زكى

58 - محمد محمد ابراهيم علي صايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1302 ورقم قيد 17010    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية الخانكه - ش فاطمة 

الزهراء - الخصوص - ملك / فاطمه محمد محمد علي

59 - دعاء السيد عثمان حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1303 ورقم قيد 17011    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية قطعه 7 بلوك 

17054 العائلى - العبور

60 - احمد عبد الهادى يوسف على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1305 ورقم قيد 17012    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش ابو بكر الصديق - متفرع 

من شارع سيد حافظ حوض عبيدو- الخصوص - ملك/ عبد الهادى يوسف على

61 - كريم محمود يونس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1306 

ورقم قيد 17013    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ابو زعبل - عزبة 

خورشيد - ملك / عاطف سيد حسين
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فروع الفراد

1 - على سالم تورز شلبى  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   1110 ورقم قيد   16956  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة القاهرة اش الحاج سالم شلبى - ش الشيخ منصور مدينة الشهيد - المرج الغربية برقم 5750 

غرفة القاهرة المميز

2 - على سالم تورز شلبى  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   1110 ورقم قيد   16956  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة القليوبية ش الطلمبات - القلج البلد - ملك/ عبد الحميد شحات الدايم

3 - عادل ماهر محروس علي رجب  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1175 ورقم قيد   16976  محل 

فرعى  عن مكتب نقل عمال دون توريد العمال  بجهة محافظة القاهرة 23 ش محمد الصغير

4 - عادل ماهر محروس علي رجب  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1175 ورقم قيد   16976  محل 

فرعى  عن مكتب نقل عمال دون توريد العمال  بجهة محافظة القليوبية ش محمد بسيونى

5 - اسماء سمير عبدالنبى احمد الزينى  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1204 ورقم قيد   9793  محل 

فرعى  عن مستودع لتجارة البقالة  بجهة محافظة القليوبية عزبة الرمل بجانب مسجد السيده عائشه ابوزعبل ملك/ سيد 

فتحى سيف الدين

6 - عمر محمد نايل محمد  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   1248 ورقم قيد   16950  محل فرعى  عن 

حدايد وبويات  بجهة محافظة القليوبية القلج -حوض التيل - بملك/ سعيد المرسى محمود

قيود الشركات

فروع الشركات

1 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    1178 ورقم قيد   16977   

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

مشروع اسكان رامو

2 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    1178 ورقم قيد   16977   

فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه و اكسسوارتها  بجهة محافظة القليوبية 5 ش الخصوص 

العمومي ناصية شارع السيد عبدالعبادى - الخصوص
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 محو - شطب

1 - محمد صابر رجب قسيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9311 قيد فى 28-08-2004 برقم ايداع  1045 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - تامر بدر ابوسريع بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12470 قيد فى 20-02-2007 برقم ايداع  249 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

3 - ابراهيم كامل عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   1327 قيد فى 13-07-1997 برقم ايداع  498 وفى تاريخ  

12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - عبد ا عبد النبى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8305 قيد فى 26-07-2003 برقم ايداع  756 

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

5 - جمال إبراهيم محمد الزغبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14206 قيد فى 30-07-2013 برقم ايداع  761 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

6 - صبرى عبداللطيف مصطفى فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16844 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  

751 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

7 - عبدا مجدى زكريا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16073 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  905 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيى

8 - ايمن احمد محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6374 قيد فى 22-04-2001 برقم ايداع  436 وفى 

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

9 - احمد محمد رشاد حسانين وردة  تاجر فرد سبق قيده برقم   6383 قيد فى 24-04-2001 برقم ايداع  449 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

10 - السيد حسين ابراهيم يوسف العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   12021 قيد فى 14-09-2006 برقم ايداع  

1809 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

11 - السيد حسين ابراهيم يوسف العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   12021 قيد فى 14-09-2006 برقم ايداع  

1810 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - احمد حسن على نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15102 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع  

15001 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

13 - ميلد نصحى بسالى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   14281 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع  194 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - ابراهيم دسوقى ابراهيم سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14463 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

607 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - مصطفى كمال حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   15051 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع   1242 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

3 - سعد محمد قاياتى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   15792 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   60 فى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - اسلم محمد محمد سليمان عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   16835 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

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

5 - محمود جمعه محمود عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   14476 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع   231 

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

6 - تعديل السم التجارى الى مكتب العجوز للمقاولت والتويدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   2802 قيد 

فى 04-08-1998 برقم ايداع   1009 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

7 - محمد كمال عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14974 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع   665 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

8 - على سالم تورز شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   16956 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع   1110 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000.000

9 - هناء محمد على حسن حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   15348 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع   192 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

10 - أسماء سمير عبد النبي أحمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم   9793 قيد فى 05-02-2005 برقم ايداع   

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

11 - محمد احمد محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   16931 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

1035 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 9 of 22 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    15700 قيد فى 21-10-2020 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل صفة الفرع الكائن 

بالعنوان /مدينة العبور ق ارض رقم )8( بلوك18028 الحى التاسع شقه )3( الدور الرضى ملك/ محمد كامل 

بيومىليصبح محل رئيسى

2 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    15700 قيد فى 21-10-2020 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل صفة المحل 

الرئيسى الكائن بالعنوان / مدينة السادس من اكتوبر ق 35 م الصناعيه منطقة المخازن ليصبح فرع مع الغاؤه

3 - اسامه حنفى مدبولى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    12794 قيد فى 30-09-2007 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك/ فاروق 

محمد حسين

4 - طارق عليوة السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    292 قيد فى 17-01-1996 برقم ايداع    25 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك للفرع ليصبح/  انتصار 

محمد سعيد محمد سعد الصواف

5 - أنس محمود حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14832 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع    1027 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مساكن ارض عزيز 

عزت عماره 15 امام المحكمه - بملك / داليا مجدى محمد

6 - الهام ابوادريس محمد اللق تاجر فرد سبق قيده برقم    15681 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    909 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ارضى قطعه 200 

بلوك صناعات صغيره ب ج

7 - محمد السيد بيومى صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم    13684 قيد فى 17-04-2011 برقم ايداع    310 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ابوزعبل النبراوى 

ش. محمد فتحى منزل ابراهيم هاشم

8 - مجدي سامي عبد ا ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16849 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر حمزه- ملك / رحيل ذكي 

واصف

9 - أسماء سمير عبد النبي أحمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم    9793 قيد فى 05-02-2005 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة الرمل بجانب مسجد السيده 

عائشه ابوزعبل ملك/ سيد فتحى سيف الدين

10 - رمضان قاسم شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    16409 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

1586 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / بجوار محطه 

الصرف الصحي - عرب العيايده - ملك/ قاسم شعبان عوض ا

11 - ايمن على عبد البارى على تاجر فرد سبق قيده برقم    16565 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

2078 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار محطة تنقية المياه الكوم 

الحمر

12 - احمد صبحي عبد الحميد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    7181 قيد فى 02-04-2002 برقم ايداع    

357 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش ضيف كفر 

طحا - شبين القناطر - ملك / عزيزه احمد هزاع

13 - تعديل السم التجارى الى احمد العوام للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    10778 قيد فى 

22-11-2005 برقم ايداع    1779 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطع ارقام 4:3 بلوك س - توسعات ال 80 فدان - طريق بلبيس العاشر
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14 - ممدوح نعيم ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    13650 قيد فى 12-01-2011 برقم ايداع    34 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 3ش. الجميل من ش الرشاح الخصوص 

ملك/ محمود محمد ابراهيم- بنشاط/ مكتب تجارة مخالفات ورقية اودع برقم 1226 فى 2022/5/25 وقيد برقم 

تابع 13650

15 - وليد نبيل على على تاجر فرد سبق قيده برقم    12324 قيد فى 10-01-2007 برقم ايداع    20 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل - بجوار مصنع الفرسان - ملك/ 

سعد معتمد طلبة محمد

16 - عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16950 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    1086 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض النيل - بملك/ سعيد المرسى 

محمود

17 - ضاحى محمد عبد الرحمن سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    16993 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك ليصبح/ ضاحى 

محمد عبد الرحمن سرحان

18 - عبدالعال صابر عبدالعال العطار تاجر فرد سبق قيده برقم    5365 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    

450 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك ليصبح/ سامى 

عبد العال صابر عبد العال

19 - محمود شاكر عبد المقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16610 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح/الخصوص 4

ش. عادل النمكى ملك/ احمد رفاعى النمكى

النشاط

1 - ايمن احمد محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  6374 قيد فى 22-04-2001 برقم ايداع    436وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / حظيرة تربية مواشى تسمين وحلبة وبيع 

منتجاتها

2 - محمد السيد بيومى صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  13684 قيد فى 17-04-2011 برقم ايداع    310وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ المستحضرات

3 - مجدي سامي عبد ا ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16849 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

782وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالة جمله وقطاعى

4 - أسماء سمير عبد النبي أحمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم  9793 قيد فى 05-02-2005 برقم ايداع    

161وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ بقاله

5 - محمود عبدالحكيم محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  15336 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

1780وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى / تربيه وبيع وتسمين مواشى

6 - احمد صبحي عبد الحميد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  7181 قيد فى 02-04-2002 برقم ايداع    357

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما 

عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت

7 - هانى جيد موسى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  12404 قيد فى 04-02-2007 برقم ايداع    146وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع وتوزيع سجاير

8 - محمود حسين منسى الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  15159 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    341

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه تدوير بلستيك
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13684 وتم ايداعه بتاريخ   

17-04-2011  برقم ايداع 310.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح/ كير لنتاج سليكات اللومنيوم 

والمستحضرات

2 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16118 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2021  برقم ايداع 1,066.000 الى : حسام الدين حسن قاسم محمد هريدى

3 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16890 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2022  برقم ايداع 910.000 الى : تعديل السمة التجارية الى  سما ميديكال للمستازمات الطبية

4 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7181 وتم ايداعه بتاريخ   

02-04-2002  برقم ايداع 357.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى الشهد للمقاولت والتوريدات العموميه

5 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12404 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-2007  برقم ايداع 146.000 الى : تعديل السمه التجاري الي    البنا لبيع وتوزيع السجاير

الشخاص

1 - على سالم على شلبى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   16956 وتم ايداعه بتاريخ  12-05-2022 برقم 

ايداع    1110تم التأشير فى تاريخ   12-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - الشركة المتحدة للصناعات الغذائية )هانى على حسن على وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    4768 قيدت 

فى 14-12-1999 برقم ايداع   1736 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيآ

2 - بلل احمد احمد السيد سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    13891 قيدت فى 06-05-2012 برقم 

ايداع   492 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالشركة وتصفيتها نهائيا

3 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    16832 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع   710 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

4 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    16833 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع   711 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

5 - محمد ابو عربان السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9092 قيدت فى 13-06-2004 برقم ايداع   

684 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

6 - حسين حويس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4891 قيدت فى 31-01-2000 برقم ايداع   103 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

7 - محمد مرزوق محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    6936 قيدت فى 22-12-2001 برقم ايداع   

1306 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - تعيل اسم الشركة إلى م هشام أحمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11205 قيدت فى 09-03-2006 برقم 

ايداع    445وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - محسن فهمى عبدالعال اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16569 قيدت فى 09-12-2021 برقم 

ايداع    2093وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

3 - تعيل اسم الشركة إلى م هشام أحمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11205 قيدت فى 09-03-2006 برقم 

ايداع    445وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000
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العناوين

1 - تعيل اسم الشركة إلى م هشام أحمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11205 قيدت فى 2006-03-09 

برقم ايداع    445وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع 

ليصبح / شقه 51 الدور الخامس بالعقار 15 شارع جمعية مقاتلى رمضان متفرع من شارع حسن مأمون بجوار 

النادى الهلى

2 - محسن فهمى عبدالعال اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16569 قيدت فى 09-12-2021 برقم 

ايداع    2093وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل صفة المركز العام 

الكائن بالعنوان قطعة رقم 174 , 173 ش مطابع الهلل تقسيم ابو العز اول متفرع من شارع جمال عبد الناصر م 

الحرفيين و القيد برقم 8755 مكتب سجل تجارى العبور ليصبح فرع

3 - تعديل السم التجارى للشركه الى  عمرو كمال مجاهد مجاهد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15242 

قيدت فى 01-08-2018 برقم ايداع    1067وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية إفتتاح فرع بالعنوان/ بمجمع ب رقم )35( بالمجمعات الصناعية الصغيرة بالمنطقه الجنوبية - بنشاط/ 

ورشة تصنيع

4 - اضافة السمه التجارية فرع لتصبح شركة إميتال لبيع وتركيب وتصنيع إعمال اللوميتال والنجاره والمقاولت 

شركة سبق قيدها برقم     15242 قيدت فى 01-08-2018 برقم ايداع    1067وفى تاريخ  2022-05-12   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية إفتتاح فرع بالعنوان/ بمجمع ب رقم )35( بالمجمعات الصناعية 

الصغيرة بالمنطقه الجنوبية - بنشاط/ ورشة تصنيع

5 - احمد عبدالحليم بهنسى وخالد فرغلى وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     8120 قيدت فى 2018-12-16 

برقم ايداع    1842وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع 

المودع برقم 1842 فى 2018/12/16 والمقيد برقم تابع 8120 الخانكة والكائن بالعنوان /  شقة رقم 1 بالدور 

الرضى قطعة 12 بلوك 18084 الحى التاسع ليصبح شقة رقم 1 قطعة 15 بلوك 16080  الحى الخامس مدينة 

العبور

6 - تعديل اسم الشركة ليصبح خالد فرغلى فرغلى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8120 قيدت فى 

20-05-2003 برقم ايداع    474وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل 

عنوان الفرع المودع برقم 1842 فى 2018/12/16 والقيد برقم تابع 8120 الخانكة والكائن بالعنوان / شقة رقم 

1 بالدور الرضى قطعة 12 بلوك 18084 الحى التاسع ليصبح شقة رقم 1 قطعة 15 بلوك 16080  الحى 

الخامس مدين العبور
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النشاط

1 - تعديل اسم الشركة ليصبح خالد فرغلى فرغلى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8120 قيدت فى 

20-05-2003 برقم ايداع    474 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة 

وتوزيع اللحوم والسماك والدواجن

2 - محمد منصور على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15808 قيدت فى 21-01-2021 برقم ايداع    99 

وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ صناعة وتوريد الكرتون والصناعات 

الورقية والبلستيكية والمعادن

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16947   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2022 برقم ايداع    1077 الى   احمد رفعت عبدالحميد وشركاه

2 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4737   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-04-2006 برقم ايداع    652 الى   تعديل عنوان الشركة واسمها/ عمرو سمير عبدالعال 

وشريكته

3 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4737   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-1999 برقم ايداع    1694 الى   تعديل عنوان الشركة واسمها ليصبح/ عمرو سمير 

عبدالعال وشريكته
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الشخاص

1 - عبدالمنعم حسن محمد على عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14369   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2014 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2014  بــ :  تفويض رئيس مجلس الدارة 

المهنس / عبد المنعم حسن محمد على عثمان فى ان يكفل الشركات بكافه انواعها والشخاص ايا كان مسماهم 

ويشمل نطاق الكفاله الشركات الشقيقه والتابعة والمساهمين والغير وهي كفالة غير مشروطه وذلك امام كافه البنوك 

وشركات التأجير التمويلي والشخاص والمؤسسات والشركات الخري بدون حدود قصوي وله في سبيل ذلك 

التوقيع علي كافه عقود الكفالة والمستندات والوراق الزمة لها او المتعلقه بها ايا كان مسماها امام كافه البنوك 

والشركات والشخاص بدون حد اقصي وعلي العموم لرئيس مجلس الداره كافه الصلحيات والسلطات القانونيه 

فيما يخص كفاله الغير والتوقيع علي ذلك بدون حدود قصوي ولسيادته الحق في توكيل الغير في كل او بعض ذلك 

وله ان يفوض اي عضو من اعضاء مجلس الداره في كل او بعض ما ذكر

2 - محسن فهمى عبد العال اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16569   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   2093 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  وله حق الدارة والتوقيع منفردا

3 - محمد فهمى عبد العال اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16569   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   2093 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

4 - عبدالمنعم حسن محمد على عثمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    883   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1996 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  تفويض رئيس مجلس 

الدارة المهندس / عبد المنعم حسن محمد على عثمان فى ان يكفل الشركات بكافه انواعها والشخاص ايا كان 

مسماهم ويشمل نطاق الكفاله الشركات الشقيقه والتابعة والمساهمين والغير وهي كفالة غير مشروطه وذلك امام 

كافه البنوك وشركات التأجير التمويلي والشخاص والمؤسسات والشركات الخري بدون حدود قصوي وله في 

سبيل ذلك التوقيع علي كافه عقود الكفالة والمستندات والوراق الزمة لها او المتعلقه بها ايا كان مسماها امام كافه 

البنوك والشركات والشخاص بدون حد اقصي وعلي العموم لرئيس مجلس الداره كافه الصلحيات والسلطات 

القانونيه فيما يخص كفاله الغير والتوقيع علي ذلك بدون حدود قصوي ولسيادته الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ذلك وله ان يفوض اي عضو من اعضاء مجلس الداره في كل او بعض ما ذكر
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5 - سمير محمد ابراهيم الزنوكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13602   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2010 برقم ايداع   1073 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او ووكلء مفوضين وان يخولهم إيضآ حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين وللسيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس الدارة وللسيد/ السيد محمد ابراهيم الزنوكى نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها إمام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن رأس 

المال و إستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذانية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات وإبرام عقود المعاوضات والتوقيع عليها والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل 

وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

بأسم الشركة ولصالحها وللسيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس الدارة حق بيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت حتى 5 مليون جنيهآ وللسيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكى 

رئيس مجلس الدارة والسيد/ السيد  محمد ابراهيم الزنوكى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين 

حق بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت فيما يتخطى 5 مليون جنيهآ وحتى 

عشرة مليون جنيه  وفيما يتخطى مبلغ العشرة مليين جنيها مصريا يتم العرض على الجمعية العمومية للموافقة 

عليها اما حق التوقيع على طالبات التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية والعتمادات المستنداية والقروض 

وللسيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس الدارة منفردآ وحق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية 

والتمويلت البنكية والعتمادات المستندية حتى خمسة وخمسون مليون جنيه مصريا يكون من اختصاص رئيس 

مجلس الدارة منفردآ وما زاد عن خمسة وخمسون مليون جنيها مصريا وحتى مائة مليون جنيها مصريا من 

اختصاص السيد/ سمير محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس الدارة والسيد/ السيد محمد ابراهيم الزنوكى نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين واكثر من مائة مليون جنية مصرى  يكون من  خلل العرض 

على الجميعة العمومية الموافقة عليها وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

6 - منى عبد الفتاح على مرسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    4737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1999 برقم ايداع   1694 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

7 - عمرو سمير عبد العال محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    4737   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1999 برقم ايداع   1694 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج من الشركة السيد/  سمير 

عبد العال محمد )للوفاه( ج1:. اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم الحق 

فى التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك من رهن وسحب وإيداع والتعامل مع المرور والجهات 

الدارية والغير إدارية

8 - عمرو سمير عبد العال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4737   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-09 

برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج من الشركة السيد/  سمير عبد العال محمد )

للوفاة (

9 - خالد شوقي حماد جاب ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16977   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   1178 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عبدالعزيز محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   502   قيدت فى   01-09-1996 برقم ايداع    260 

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

2 - محمد صابر رجب قسيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9311   قيدت فى   28-08-2004 برقم ايداع    

1045 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

3 - السيد محمد غانم حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7305   قيدت فى   18-05-2002 برقم ايداع    

543 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

4 - محمود عبدالهادى عبدا عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12646   قيدت فى   2017-05-10 

برقم ايداع    551 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

5 - محمود عبد الهادي عبد ا عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12646   قيدت فى   2007-05-09 

برقم ايداع    634 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

6 - ابو السعود عبد الفتاح عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12803   قيدت فى   16-10-2007 برقم 

ايداع    1182 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-15

7 - ناهد عبد الفتاح حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12032   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    

1824 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

8 - انتصار السيد حسين خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12401   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

9 - سمير رافت ابوزيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14568   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

960 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

10 - محمد قاسم عفيفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14821   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

984 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

11 - ابراهيم كامل عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1327   قيدت فى   13-07-1997 برقم ايداع    498 

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

12 - عبد ا عبد النبى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8305   قيدت فى   26-07-2003 برقم ايداع    

756 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-25

13 - عماد المحمدى عبد العظيم البوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7106   قيدت فى   06-03-2002 برقم 

ايداع    240 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

14 - نفيسه السيد محمد سعد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6845   قيدت فى   03-11-2001 برقم 

ايداع    1176 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

15 - ابو النجا سالم نجدى شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7648   قيدت فى   01-10-2002 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

16 - محمد سعيد محمد شعراوى الصينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12854   قيدت فى   2007-12-11 

برقم ايداع    1397 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-10

17 - ايمن احمد محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6374   قيدت فى   22-04-2001 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

18 - نيفين فرج ملك قلدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13521   قيدت فى   08-06-2010 برقم ايداع    

627 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

19 - منى محمد محمود أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14175   قيدت فى   30-05-2013 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

20 - محمد كمال عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14974   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

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

21 - أحمد رافت مصطفى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14434   قيدت فى   31-12-2014 برقم 

ايداع    1213 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30
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22 - عادل محمد عبد العزيز العزالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11836   قيدت فى   30-07-2006 برقم 

ايداع    1508 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

23 - سعيد إسماعيل السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14496   قيدت فى   21-04-2015 برقم 

ايداع    456 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

24 - محمد رمضان مسعود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4644   قيدت فى   07-11-1999 برقم ايداع    

1569 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-06

25 - عاطف سيد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2602   قيدت فى   13-06-1998 برقم ايداع    

761 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-12

26 - احمد محمد رشاد حسانين وردة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6383   قيدت فى   24-04-2001 برقم 

ايداع    449 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

27 - خالد محمد عواد الحسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6488   قيدت فى   10-06-2001 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-09

28 - احمد صبحي عبد الحميد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7181   قيدت فى   02-04-2002 برقم 

ايداع    357 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

29 - نصر عبد المتجلى عبد الحفيظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10946   قيدت فى   2006-01-01 

برقم ايداع    2 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

30 - امام محمد مرسى الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12122   قيدت فى   31-10-2006 برقم ايداع    

2006 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

31 - خالد محمد شاكر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14970   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

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

32 - محمود شكرى حافظ عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1044   قيدت فى   11-03-1997 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

33 - ياسر سيد عبد المجيد اسماعيل فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5606   قيدت فى   2007-04-18 

برقم ايداع    541 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

34 - تصحيح السم التجارى الى ياسر سيد عبدالمجيد اسماعيل فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5606   

قيدت فى   25-07-2000 برقم ايداع    1023 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-24

35 - وليد نبيل على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12324   قيدت فى   10-01-2007 برقم ايداع    20 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

36 - صبحي فهمي مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1085   قيدت فى   26-03-1997 برقم ايداع    214 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

37 - لطفى متولى عبدالرحيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3931   قيدت فى   18-05-1999 برقم 

ايداع    677 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17

38 - السيد حسين ابراهيم العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7574   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

1396 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

39 - أسامه رضوان منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7974   قيدت فى   15-03-2003 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-14

40 - السيد حسين ابراهيم يوسف العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12021   قيدت فى   2006-09-14 

برقم ايداع    1809 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

41 - السيد حسين ابراهيم يوسف العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12021   قيدت فى   2006-09-14 

برقم ايداع    1810 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

42 - محمد احمد رشاد محمد الثقبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14897   قيدت فى   05-01-2017 برقم 

ايداع    25 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

43 - صلح سيد عباس عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12428   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

175 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07
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تجديد شركات

1 - محمود سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12202  قيدت فى  26-11-2006 برقم ايداع   2154 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

2 - تعديل عنوان الشركة واسمها/ عمرو سمير عبدالعال وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4737  قيدت فى  

09-04-2006 برقم ايداع   652 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2026  12:00:00ص

3 - تعديل اسم الشركة الى مصطفى ياسر سعد وشريكه محمد احمد احمد السيد   شركة سبق قيدها برقم :   

14887  قيدت فى  14-12-2016 برقم ايداع   1432 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00ص

4 - الشركة المتحدة للصناعات الغذائية )هانى على حسن على وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   4768  قيدت 

فى  14-12-1999 برقم ايداع   1736 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2024  12:00:00ص

5 - عفاف احمدابراهيم محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   1210  قيدت فى  24-05-1997 برقم 

ايداع   357 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00

ص

6 - بلل احمد احمد السيد سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13891  قيدت فى  06-05-2012 برقم 

ايداع   492 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00

ص

7 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح /  احمد محمد عطيه الكمار وشركاه وتعديل الكيان القانونى للشركة من 

شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  14-06-1997 برقم 

ايداع   415 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00

ص

8 - شركة هابى سويت للحلويات والشيكولتة   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  2012-06-06 

برقم ايداع   629 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  

12:00:00ص

9 - مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  06-06-2012 برقم 

ايداع   629 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00

ص

10 - شركة هابى سويت للحلويات والشيكولتة   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  2012-06-06 

برقم ايداع   630 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  

12:00:00ص

11 - مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  06-06-2012 برقم 

ايداع   630 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00

ص

12 - شركة هابي سويت للحلويات والشيكولته   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  2010-06-15 

برقم ايداع   652 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  

12:00:00ص

13 - مصطفي محمد عطية الكمار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  15-06-2010 برقم 

ايداع   652 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  12:00:00

ص

14 - احمد عبدالحليم بهنس وخالد فرغلى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   8120  قيدت فى  

16-03-2009 برقم ايداع   264 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص
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15 - الجهاد الجديده لحفظ اللحوم والسماك والدواجن وتوريدها   شركة سبق قيدها برقم :   8120  قيدت فى  

16-03-2009 برقم ايداع   264 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

16 - فوزي السيد حسن علي وشريكة محمود شعبان محمد مسعود   شركة سبق قيدها برقم :   1004  قيدت فى  

26-02-1997 برقم ايداع   122 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2027  12:00:00ص

17 - محمد مرزوق محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6936  قيدت فى  22-12-2001 برقم ايداع   

1306 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

18 - تعديل المتحدون للتجاره طعمه ومجدى فوزى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1264  قيدت فى  

16-06-1997 برقم ايداع   421 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/06/2027  12:00:00ص

19 - اصلح محمد الحسيني امام منصور وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   4155  قيدت فى  

13-07-1999 برقم ايداع   952 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2024  12:00:00ص

20 - محمد ابراهيم محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   12526  قيدت فى  06-03-2007 برقم ايداع   

347 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص
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