جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب شبرا الخيمة شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1شريف حسن حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1404
ورقم قيد  28574رئيسى آخر عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية ش حسن متولى الشرقاويه البحريه
 - 2صباح عبدا محمود احمد قرشم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1432ورقم قيد  31358محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القليوبية ش شقديمه النصران منطي ملك/
احمد عبد ا محمود
 - 3سيد اسماعيل محمود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1447ورقم قيد  31361محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية ش ابراهيم لطفى المدينة
الخضراء خلف شركة البلستيك الهلية ملك ورثة فتحى اسماعيل محمود -نجاح محمود ابراهيم محمود و شيماء
وايمان وعمرو و رحمة وهاجر فتحى اسماعيل محمود
 - 4ايمن حمدي حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1464
ورقم قيد  31364محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القليوبية  18ش امين السويسي ش الشعراوي القديم مدينه الزهور بهتيم ملك /قابيل عبد المنعم قابيل
 - 5هيثم منير عبدالعزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1475
ورقم قيد  31366محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية طنان شرقي سكه المدينه
المنطقه الولي ملك /منير عبد العزيز عوض
 - 6محمود احمد محمود بركات تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1478
ورقم قيد  31367محل رئيسى عن بيع مجمدات ,بجهة محافظة القليوبية ش قيتباي من ش ابراهيم باشا قليوب
البلد ملك /مرفت احمد محمود بركات
 - 7وائل جابر محمد القطب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  1490ورقم
قيد  31368محل رئيسى عن مكتب توزيع ملبس ,بجهة محافظة القليوبية  48ش مصطفي عامر مدينه
التعاون ملك /السيد عباده عباده
 - 8سمير علي السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1524
ورقم قيد  31372محل رئيسى عن تصنيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية باسوس ملك /سمير علي
السيد ابراهيم
 - 9عرفات فوزي كامل سيد القاضي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1529ورقم قيد  31373محل رئيسى عن مصنع خرطوم بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية باسوس ش التعاون
ارض الملح ملك /فوزي كامل سيد
 - 10محمود محمد محمد عطا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1577
ورقم قيد  31379محل رئيسى عن حدايد وبويات ,بجهة محافظة القليوبية ش المستوقد القديم حي اليتيم قليوب
البلد ملك /معروف صابر محمد
 - 11محمد عصام غريب سعيد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1587ورقم قيد  31381محل رئيسى عن تصنيع الحذية لدى الغير وتجارتها ,بجهة محافظة القليوبية  28ش
ترعه ياسين الوحده العربيه ملك /توفيق عجيب عبيد
 - 12محمد احمد توفيق احمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1592
ورقم قيد  31384محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ,بجهة محافظة
القليوبية ش الكابينه الجديد القطاوي بهتيم ملك /محمد احمد توفيق احمد
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 - 13مصطفي حمدان محمد ابوالعل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1595ورقم قيد  31385محل رئيسى عن حلوي من عجين ,بجهة محافظة القليوبية ش  15مايو الرئيسي
بهتيم ملك /حسن سعيد محمود
 - 14بسام عبدالسلم كريم الدين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1629ورقم قيد  31389محل رئيسى عن مكتب توريد منظفات صناعيه ,بجهة محافظة القليوبية  6مساكن
الجوت شبرا البلد ملك /فوزى محمود رمضان
 - 15احمد قدري الزمقان توفيق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1632
ورقم قيد  31390محل رئيسى عن تجاره الغزل والنسيج ,بجهة محافظة القليوبية  2ش الوفاء من ش الهرام
بيجام ملك /زينب محمد خطاب
 - 16دعاء محمود عبدالحسيب محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1633ورقم قيد  31391محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة القليوبية  51ش مستشفى
ناصر ش محمد خليفة سابقا عزبة عثمان ملك /احمد حسن محمد احمد
 - 17شيماء غريب عبدالسلم موسي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1637ورقم قيد  31392محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ,بجهة محافظة القليوبية  59ش عباس
خليل عزبه بدران ملك /غريب عبد السلم موسي
 - 18نوره جمال سيد سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  1653ورقم
قيد  31393محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة القليوبية 3ح ابو حسنى مدينه بدر السكنيه
منشيه عبدالمنعم رياض ملك /جمال سيد سالم يوسف
 - 19سمر حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1655
ورقم قيد  31394محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة القليوبية  3ش جلل عبدالشافى
باسوس ملك /احمد فتحى احمد عبدا
 - 20وجيه حسن محمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1675
ورقم قيد  22630رئيسى آخر عن مصنع قص وتغليف ورق ,بجهة محافظة القليوبية كفر الحارث ملك /محمد
سالم حسين الغول
 - 21حسن محمود عبد العليم السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1672ورقم قيد  31380رئيسى آخر عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية ش المعهد الديني بلقس
 - 22محمود عواد محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1664
ورقم قيد  31396محل رئيسى عن مصنع مراتب واسفنج ,بجهة محافظة القليوبية عزبه شرف الدين بعزبه
السيد جلل علم سنديون ملك /عواد محمود ابراهيم السبعاوي
 - 23طارق ابراهيم امام يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1670
ورقم قيد  31397محل رئيسى عن حدايد و بويات ,بجهة محافظة القليوبية  1ش النص ابراهيم بك ملك /
ابراهيم امام يوسف عطية
 - 24عبدالرحمن هلل احمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1676ورقم قيد  31398محل رئيسى عن تجارة ادوات صحية و سيراميك ,بجهة محافظة القليوبية ش ترعة
النصرانية بيجام ملك حسن محمود حسين
 - 25سعيد محمد احمد محمد ابوفرج تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1678ورقم قيد  31399محل رئيسى عن نقل بضائع ,بجهة محافظة القليوبية  15ش وسط البلد بلقس ملك/
احمد محمد ابو فرج
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 - 26مصطفي قراعه طنطاوي فرغلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1684ورقم قيد  31400محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة القليوبية برج العدوى عزبه
منصور مسطرد ملك /علء بدوى حسين
 - 27محمد بنيامين بسيوني محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1691
ورقم قيد  31402محل رئيسى عن ورشه نجاره وتشطيب ,بجهة محافظة القليوبية  13مقر  2عزبه الجندي
ميت حلفا ملك/بدوي السيد محروس
 - 28حسان محمد حسان سيد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1700ورقم قيد  31403محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية حي شكر ا ابو الغيط ملك
 /حسين محمود نصر عجلن

فروع الفراد
 - 1جيهان عزت عبد الرحمن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1418ورقم قيد  24177محل فرعى عن
مشتل لنتاج الانسجة النباتية بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا ملك /ورثه عزت عبد الرحمن
 - 2ممدوح فهمي بسخرون ميخائيل قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1518ورقم قيد  31371محل
فرعى عن تجارة الغزل والنسيج بجهة محافظة القاهرة حاره محمد عبد ا سراى القبه
 - 3ممدوح فهمي بسخرون ميخائيل قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1518ورقم قيد  31371محل
فرعى عن تجارة الغزل والنسيج بجهة محافظة القليوبية 9ش حسن منصور بملك خالد حسن على
 - 4شيرين عبدا فؤاد عبدا قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  1543ورقم قيد  31375محل فرعى عن
توزيع وتوريد المبيدات الزراعية ومكافحة الحشرات المنزليه والبذور والسمدة ومبيدات الصحة العامة وتوريد وتوزيع
الكيماويات واللت الزراعيه والمعدات والمستحضرات الطبيه والمخصبات والستيراد والتصدير فيما عدا الدويه (
وفيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  ) 9بجهة محافظة القليوبية الكسبانة  -ش الجامع الكبير  -ملك /
السيد محمد السيد ابراهيم

قيود الشركات
 - 1بحيري ستيل لتجاره وتشغيل المعادن شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  1437ورقم قيد  31359مركز عام عن تجاره الحديد الصاج وتشغيل معادن بجهة محافظة
القليوبية ش مسجد ابو بكر الصديق ابو سنه الطريق البطئ ملك /احمد سلمه عثمان
 - 2ابراهيم طلعت بدر علي وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  1614ورقم قيد  31387مركز عام عن توريد وتركيب وصيانه وتجاره التكييفات والتوكيلت
التجاريه والمقاولت العامه والتصدير بجهة محافظة القليوبية  22ش ابو العل حسن منشيه الحريه
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فروع الشركات
 - 1محمد السيد وشريكه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1450ورقم قيد  31363فرعى عن
نقل وتوريدات ومقاولت عموميه بجهة محافظة الجيزة ش مدرسه اليمان الخاصه اوسيم
 - 2محمد السيد وشريكه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1450ورقم قيد  31363فرعى عن
نقل وتوريدات ومقاولت عموميه بجهة محافظة القليوبية شارع نصار ارض بشير -شبرا الخيمة
 - 3المروه للنقل والتوريدات قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1450ورقم قيد  31363فرعى
عن نقل وتوريدات ومقاولت عموميه بجهة محافظة الجيزة ش مدرسه اليمان الخاصه اوسيم
 - 4المروه للنقل والتوريدات قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1450ورقم قيد  31363فرعى
عن نقل وتوريدات ومقاولت عموميه بجهة محافظة القليوبية شارع نصار ارض بشير -شبرا الخيمة
 - 5الصفوة للمقاولت قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1471ورقم قيد  10600فرعى عن
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة
 2الستيراد والتصدير فى كل ما هو مسموح به قانونا
 3اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات اسمنتية ( طوب – بردورة – بلط – انترلوك ) لخدمة النشاط
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه
النشطة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 64
شارع الظاهر والغاء الفرع
 - 6الصفوة للمقاولت قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1471ورقم قيد  10600فرعى عن
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة
 2الستيراد والتصدير فى كل ما هو مسموح به قانونا
 3اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات اسمنتية ( طوب – بردورة – بلط – انترلوك ) لخدمة النشاط
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه
النشطة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القليوبية شارع
الصفوة  -طريق مصر اسكندرية الزراعى  -حوض المراوحى  21-زمام قليوب  -شركة نستله
 - 7قاسم قدري قاسم وشركاه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1517ورقم قيد  31370فرعى
عن اصبح  /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة الجيزة  2شارع اشرف البطران من شارع
اللبيني  -فيصل
 - 8قاسم قدري قاسم وشركاه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1517ورقم قيد  31370فرعى
عن اصبح  /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة القليوبية الحي الول سنتر الحجاز الطبي الدور
الثاني مدينه العبور
 - 9ليف سبورت قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1517ورقم قيد  31370فرعى عن اصبح /
العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة الجيزة  2شارع اشرف البطران من شارع اللبيني  -فيصل
 - 10ليف سبورت قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1517ورقم قيد  31370فرعى عن اصبح
 /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة القليوبية الحي الول سنتر الحجاز الطبي الدور الثاني مدينه
العبور
 - 11شركه مطاوع للبلستيك قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1559ورقم قيد  4209فرعى عن
تعبئه الزيوت العطريه ومستحضرات التجميل وتصنيع البخور بجهة محافظة القليوبية قطعه الرض رقم 11
بلوك  20006النمطقه الصناعيهبالمتداد الغربي
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محو  -شطب
 - 1مجدى هلوى بخيت صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  15477قيد فى  2001-05-07برقم ايداع 980
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب بامر محو لترك التجارة
 - 2خالد حسن ابراهيم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  23859قيد فى  2005-09-20برقم ايداع 3016
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب بامر محو لترك التجارة
 - 3عربي احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
 1568وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 4صبحي عبد الرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29472قيد فى  2012-06-14برقم ايداع 1240
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره للوفاه
 - 5احمد محمد احمد عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  31365قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 1000013وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب الفرع
 - 6عبدالمحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30386قيد فى  2019-06-13برقم ايداع
 1029وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره
 - 7تعديل السم التجاري الي محمد عبد المنعم عبد الغني علي تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى
 1999-10-21برقم ايداع  2645وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من
السجل التجاري لترك التجارة
 - 8وليد احمد حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12943قيد فى  2000-03-13برقم ايداع  676وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 9صبرى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13070قيد فى  2000-04-05برقم ايداع  858وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا من السجل التجاري
 - 10اشرف مقدم عبد السميع رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  22063قيد فى  2004-11-30برقم ايداع
 3448وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 11احمد على على منيا تاجر فرد سبق قيده برقم  22840قيد فى  2005-04-11برقم ايداع  1060وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 12سميرة محمد سيد جعفر الهنانين تاجر فرد سبق قيده برقم  30983قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 2024وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 13جمال محمود احمد حمودة تاجر فرد سبق قيده برقم  20087قيد فى  2003-12-17برقم ايداع 3065
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره
 - 14عبدالعظيم محمود عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  29903قيد فى  2015-12-28برقم ايداع
 2198وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 15مجدى ماهر السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8755قيد فى  1998-04-21برقم ايداع  939وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة
 - 16احمد رزق احمد عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم  26261قيد فى  2006-08-29برقم ايداع 3165
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره
 - 17احمد رزق احمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  26261قيد فى  2009-06-29برقم ايداع 1393
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 18رضوى فتحى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  25437قيد فى  2006-05-25برقم ايداع 1821
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره
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رأس المال
 - 1عماد شكرى مصطفى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  19908قيد فى  2003-11-03برقم ايداع
 2740فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2مكتب وليد محمود احمد عطية لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  31356قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1411فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 3جيهان عزت عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  24177قيد فى  2005-11-26برقم ايداع 3578
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 4محمد الدكتور عبدالنبى محمد الجمل  -الجمل للتوريد والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  31360قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  1444فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
150,000.000
 - 5أيمن السيد محمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  11102قيد فى  1999-05-22برقم ايداع  1233فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6ربيع عبدالنبى السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  12842قيد فى  2000-02-26برقم ايداع  516فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 7سيد وهبه السيد وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  30293قيد فى  2018-10-08برقم ايداع  2115فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 8عماد فؤاد احمد عباس الكمار تاجر فرد سبق قيده برقم  22148قيد فى  2004-12-12برقم ايداع
 3595فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9محمد هشام ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30939قيد فى  2021-09-19برقم ايداع 1873
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10طلعت أبو الفضل اسماعيل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  19250قيد فى  2003-06-16برقم ايداع
 1457فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11فارس عواض عواض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25420قيد فى  2006-05-24برقم ايداع
 1795فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12عمر ثروت مسعد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  30648قيد فى  2021-02-21برقم ايداع 362
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13حسن محمود عبد العليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31380قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 2236فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14احمد عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22786قيد فى  2005-04-02برقم ايداع  954فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
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العناوين
 - 1شريف حسن حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28574قيد فى  2008-06-24برقم ايداع 1456
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش حسن متولى الشرقاويه البحريه
 - 2سعيد سيد محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  29346قيد فى  2011-10-18برقم ايداع 2017
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان ليصبح /شلقان القناطر
الخيريه ملك /نفين سعيد سيد
 - 3جيهان عزت عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  24177قيد فى  2005-11-26برقم ايداع 3578
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الشرفا ملك /ورثه عزت عبد
الرحمن بنشاط  /مشتل لنتاج النسجه النباتيه
 - 4احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10564قيد فى  1999-02-20برقم ايداع  376وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /ش مسجد المصطفى
حوض جوهر خلف فيل الخولى ميت حلفا ملك /انور فتحى عبدالغنى
 - 5محمد عبد الرحيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  18858قيد فى  2003-03-29برقم ايداع 675
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش المخازن ميت حفا
 - 6فكرى فرج سيد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  31087قيد فى  2021-12-14برقم ايداع 2612
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى/شارع الملح
الباسوسى
 - 7احمد عادل حامد علي رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  31260قيد فى  2022-03-15برقم ايداع
 750وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  41ش هلل من ش احمد عرابي
ام بيومى ملك /خالد عبدا على
 - 8عماد حسن السيد هندم تاجر فرد سبق قيده برقم  27309قيد فى  2007-01-28برقم ايداع  305وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طنان ملك /سيد حسن السيد هندم
 - 9ربيع عبدالنبى السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  12842قيد فى  2000-02-26برقم ايداع 516
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/طريق مصر اسكندريه
الزراعى الكيلو  18اسفل كوبرى قلما قلما ملك /سحر حافظ ابراهيم
 - 10عربي احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
 1568وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية باسوس الموزة ملك صباح احمد
حسانين وتم الغاءه و تعديل نشاطه الي استيراد وتصدير
 - 11تعدل السم التجارى الى عربى احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى
 2006-04-06برقم ايداع  1081وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
الغاء الرئيسي الخر بعد تعديل نشاطه الي استيراد وتصدير
 - 12تعدل السم التجارى الى عربى احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى
 2006-04-06برقم ايداع  1081وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل عنوان الرئيسى الى 15 /ش ترعه الزيتون باسوس ملك عربى احمد اسماعيل
 - 13سومية احمد ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  26844قيد فى  2006-11-22برقم ايداع 4161
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه نشاط للرئيسي الخر/تحهيز الفحم
الحجري
 - 14شريف محمد عيسى محمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  28806قيد فى  2009-02-18برقم
ايداع  364وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم  50انشاص
الرمل البساتين السماعيليه مركز بلبيس
 - 15نفيسه سيد محمد ابولبده تاجر فرد سبق قيده برقم  30231قيد فى  2018-04-23برقم ايداع 989
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ش ماري جرجس
قليوب البلد ملك/محمد منصور محمد
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 - 16احمد انور عبدالودود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  30310قيد فى  2018-11-18برقم ايداع
 2567وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /مصنع بالدور
الرضي باسوس ملك /انور عبد الودود ابراهيم
 - 17عمرو صلح احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30269قيد فى  2018-08-05برقم ايداع 1695
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  43/امتداد غرب
ترعه ابوالمنجا باسوس ملك /عمرو صلح احمد محمد
 - 18عادل عبدالفتاح عبدالعزيز الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم  16130قيد فى  2001-09-03برقم ايداع
 1963وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /طنان ملك /
نادية شاكر فريد
 - 19أحمد عبد الوهاب عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  13696قيد فى  2000-06-26برقم ايداع 2471
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شبرا شهاب مركز
القناطر الخيريه القليوبيه ملك /عباس عبدالوهاب عباس
 - 20حسن محمود عبد العليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31380قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 2236وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نقل مقر المركز الرئيسى  /عزبة
النحاس  -ش المعهد الدينى بلقس -القليوبية  -بملك  /احمد رجب عبد الغفار
 - 21مريم العزبي العزبي النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  31347قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 1332وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /بلقس ملك/
وليد عبد العاطي اسماعيل
 - 22محمد هشام ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30939قيد فى  2021-09-19برقم ايداع
 1873وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 8/شارع
صابر انس حمودة باسوس ملك /عربى عفيفى سيد عليوة
 - 23عواض محمد امام المسرب تاجر فرد سبق قيده برقم  10812قيد فى  1999-04-06برقم ايداع
 798وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 3 /ش مصطفى
كامل بحرى السكة الحديد قليوب البلد
 - 24فرغلى داود فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  3965قيد فى  1996-02-14برقم ايداع  161وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الي /ش الترعة باسوس ملك/
محمد عبد النعيم عبد المنتسل
 - 25سمير عدلى حبيب شند تاجر فرد سبق قيده برقم  27102قيد فى  2006-12-25برقم ايداع 4681
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح الدور الرضي
والول والعلوي 2ش رشدي عزبة رستم شبرا الخيمة تاني
 - 26عبدالعظيم محمود عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  29903قيد فى  2015-12-28برقم ايداع
 2198وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاءالفرع
 - 27وجيه حسن محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  22630قيد فى  2005-03-06برقم ايداع 653
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الحارث ملك /محمد سالم حسين
الغول
 - 28محمد احمد عبدالمجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30547قيد فى  2014-07-13برقم ايداع
 2893وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  32ش السلم خلف مول التحاد
الصناعي شبرا الخيمه اول
 - 29محمد احمد عبدالمجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30547قيد فى  2014-07-13برقم ايداع
 2893وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  204ش رمسيس  -العباسية
 - 30حسن محمود عبد العليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31380قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 2236وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش المعهد الديني بلقس
 - 31محمد جبر عبدالعظيم بر تاجر فرد سبق قيده برقم  25860قيد فى  2006-07-10برقم ايداع 2495
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان /الى عنبر بالدور
الرضى باسوس ملك /هناء ابوالفتوح يوسف
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 32عبدالسلم سمير عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  26746قيد فى  2006-11-12برقم ايداع
 3989وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى /ميت حلفا
قليوب ملك /سمير سمير عبدالسلم
 - 33محمد احمد عبدالمجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30547قيد فى  2014-07-13برقم ايداع
 2893وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  32ش السلم الدور التاني خلف
مول التحاد الصناعي
 - 34محمد احمد عبدالمجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30547قيد فى  2014-07-13برقم ايداع
 2893وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن  204ش
رمسيس  -العباسية
 - 35هشام محمد كمال محمد صادق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31328قيد فى  2022-05-17برقم
ايداع  1235وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  70ش 3مساكن الضباط
ملك /صابر محمد ابو العزم
 - 36هدى محمد عبد الحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21743قيد فى  2004-09-28برقم ايداع
 2908وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى10 /ش المة
التقسيم السياحى ملك ورثة عبدالحليم حسن
 - 37احمد عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22786قيد فى  2005-04-02برقم ايداع 954
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /البرادعة ملك  /محمد
عبدا محمد عبدالرازق
 - 38احمد عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22786قيد فى  2005-04-02برقم ايداع 954
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الى/العبور110ش ب
محلية  8ش محمد رشاد
 - 39بولس فاضل جميان بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27665قيد فى  2007-03-11برقم ايداع 952
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  15ش الشيخ طه الكيلنى بهتيم ملك/
عادل فاضل جميان

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط
305وفى

 - 1عماد حسن السيد هندم تاجر فرد سبق قيده برقم  27309قيد فى  2007-01-28برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /رحلت ونقل عمال وطلبه
 - 2عربي احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
1568وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /استيراد وتصدير
 - 3تعدل السم التجارى الى عربى احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996قيد فى
 2006-04-06برقم ايداع 1081وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي/
مصنع بلستيك
 - 4فرغلى داود فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  3965قيد فى  1996-02-14برقم ايداع 161وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /بقاله وتجاره زيوت بالتجزئه
 - 5عادل كامل حسن سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  28301قيد فى  2007-12-12برقم ايداع 3362وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجاره الدقيق وتجاره الرده والقمح ومشتقاته
والذره الصفرا ومشتقاتها والمواد الغذائيه والستيراد والتصدير فيما (عدا مجموعه  19والفقره  36من
المجموعه) 6
 - 6عماد فؤاد احمد عباس الكمار تاجر فرد سبق قيده برقم  22148قيد فى  2004-12-12برقم ايداع 3595
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط /بقاله جمله وتجزئه وتموينيه
 - 7علء الدين عبدالمحسن جمعة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30949قيد فى  2021-09-23برقم ايداع
1926وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /معمل تفريخ بيض نعام
 - 8محمد هشام ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30939قيد فى  2021-09-19برقم ايداع 1873
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/مصنع تغليف اسلك كهربائية وخرطوم
كهرباء
 - 9هانى عبدالعزيز محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12971قيد فى  2000-03-25برقم ايداع 720
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب نقل برى ونقل بضائع بعد
الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز نقل البرى الداخلى
 - 10حازم سمير كمال محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26068قيد فى  2006-08-03برقم ايداع 2820
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة للنشاط /مستلزمات كمبيوتروماكينات الطباعة
واجزائها فيما عدا المجموعة  19والمجموعة  6من الفقرة 36فيما عدا المن و الحراسة والكاميرات اللسلكية
والملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 11هدى محمد عبد الحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21743قيد فى  2004-09-28برقم ايداع 2908
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /بقالة
الكيان القانوني

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28574وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-24برقم ايداع  1,456.000الى  :تعديل السمة التجارية /الهدى للستيراد والتصدير والمنتجات
النسيجبه
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31356وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  1,411.000الى  :مكتب وليد محمود احمد عطية لنقل العمال
 - 3فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24996وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  1,081.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /مصنع مكة لتصنيع البلستيك
 - 4فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31369وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1,494.000الى  :فرست للمستحضرات الطبية
 - 5فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31369وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1,494.000الى  :شنودة جرجس صادق يوسف
 - 6فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31376وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  1,548.000الى  :حمدى ابراهيم عبد البارى محمد
 - 7فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31376وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  1,548.000الى  :كوتون
 - 8فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31386وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  1,602.000الى  :عبد مريم عبد الكريم مساك حبيب
 - 9فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31386وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  1,602.000الى  :نيو فاشون
 - 10فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31395وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  1,658.000الى  :عبد الرحمن محمود ربيع محمد
 - 11فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  31401وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  1,685.000الى  :حسام الدين عاطف طه عطيه
 - 12فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31401وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  1,685.000الى  :العالميه للستيراد و التصدير

الشخاص
 - 1محمد عربي احمد اسماعيل وكيل مفوض المقيد برقم قيد  24996وتم ايداعه بتاريخ  2006-04-06برقم
ايداع 1081تم التأشير فى تاريخ  2017-07-30بــ تعيينه
 - 2وليد محمود احمد عطيه تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  31356وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع 1411تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ
 - 3شنودة جرجس صادق يوسف تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  31369وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع 1494تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ
 - 4بسام عبدالسلم كريم الدين ابراهيم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  31389وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-22برقم ايداع 1629تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ
 - 5عبدالرحمن محمود ربيع محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  31395وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع 1658تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1نجاة وسامح محمد الحسينى شركة سبق قيدها برقم  2698قيدت فى  1994-12-04برقم ايداع 932
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة وتصفية اعمالها نهائيا
 - 2تعديل السم التجاري الي المجد للمنتجات الخرسانيه ( عادل عبد النبى مهدى وشريكه شركة سبق قيدها
برقم  20323قيدت فى  2004-02-09برقم ايداع  280وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب
السجل تم حل الشركة و تصفية اعمالها نهائيا
 - 3تعديل السم التجارى الى وجدىشفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7330قيدت فى 1997-09-13
برقم ايداع  3487وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا
 - 4وجدى فهيم سيدهم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20314قيدت فى  2004-02-07برقم ايداع 259
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك مستحقاته من
الشركه
 - 5تعديل السم التجارى الى الحرمين للتصدير محمود فهيم امام و شركاه شركة سبق قيدها برقم 23201
قيدت فى  2005-06-08برقم ايداع  1697وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم حل
الشركة و تصفية اعمالها نهائا
 - 6شركة دميان حلمى بساليوس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11487قيدت فى  1989-05-02برقم
ايداع  1788وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل حل الشركه وتصفيه اعمالها
 - 7محمد عيد عبدالسلم بدر وشريكة شركة سبق قيدها برقم  28105قيدت فى  2007-08-06برقم ايداع
 2418وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة و تصفية اعمالها نهائيا
 - 8امجد عبد العزيز عبد الفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30934قيدت فى  2021-09-15برقم
ايداع  1853وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة و تصفية اعمالها نهائيا
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جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1بنزينه اولد سيد صالح وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم  29866قيدت فى  2015-09-21برقم ايداع
1597وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 19,000.000
 - 2تعديل اسم الشركه الي /احمد محمد محمد محمد يوسف ومحمد ابو الوفا حسين زيدان وشركائهم شركة سبق
قيدها برقم  17882قيدت فى  2002-08-24برقم ايداع 2140وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
رأس المال رأس مالها 10,000.000
 - 3محمد عيد عبدالسلم بدر وشريكة شركة سبق قيدها برقم  28105قيدت فى  2007-08-06برقم ايداع
2418وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 4فاطمه سامح عبد السميع وشريكها شركة سبق قيدها برقم  26336قيدت فى  2006-09-07برقم ايداع
3288وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 5شركة ايات محمد عبدالسلم توفيق حسين و شريكها شركة سبق قيدها برقم  31082قيدت فى
 2021-12-12برقم ايداع 2590وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,000.000
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جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1تعديل السم التجارى الى ناجى نصيف جاد السيد عبده وشريكته شركة سبق قيدها برقم  24472قيدت
فى  2006-01-18برقم ايداع 119وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الغاء الفرع بجهه 17 /أ شارع عباس العقاد م نصر القاهره ونشاطه بيع الملبس الجاهزه
 - 2تعدل السم التجارى الى ماهر زغلول وشريكته شركة سبق قيدها برقم  3913قيدت فى 1996-01-28
برقم ايداع 97وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/
الدور الول والثاني بمساحه  800متر  23ش فايز عبيد حوض النجاح  2ميت حلفا خلف سكانيا
 - 3شركه مطاوع للبلستيك شركة سبق قيدها برقم  4209قيدت فى  1996-05-18برقم ايداع 480وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه الرض رقم  11بلوك  20006المنطقه
الصناعيه بالمتداد الغربي ونشاطه تعبئه زيوت عطريه ومستحضرات تجميل وتصنيع البخور
 - 4عمرو على سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30474قيدت فى  2021-12-15برقم ايداع 20742
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الكائن ناحية شقة 1
بالدور الرضى عقار رقم  5شارع ماجد بجوار محطة مترو شبرا الخيمة ملك /حمدى يوسف عبدالهادى عمار
الى رئيسى
 - 5تعديل السم التجارى الى  /محمود السعيد السيد محمد ياسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 18787
قيدت فى  2003-03-11برقم ايداع 546وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة  5ش محمد ابراهيم حسن من ش ابراهيم مخاليف
 - 6فاطمه سامح عبد السميع وشريكها شركة سبق قيدها برقم  26336قيدت فى  2006-09-07برقم ايداع
3288وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل المقر الي  2ش عمارات هيئه
التدريس الدمرداش
 - 7تعديل السم التجارى الى  /محمود صبرى محمود ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم  12605قيدت
فى  2000-01-23برقم ايداع 153وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
الحى الجديد ابو الغيط ملك /صبري محمود ابراهيم

النشاط
 - 1شركه مطاوع للبلستيك شركة سبق قيدها برقم  4209قيدت فى  2022-02-08برقم ايداع  371وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /عبوات من بلستيك عامه واسطمبات مركبه
ومعادن وبلستيك
 - 2شريف ممدوح محى الدين السعيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  31342قيدت فى  2022-05-25برقم
ايداع  1307وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/توريد اللوميتال وتصنيعه
وتركيبه
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17882 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-08-24برقم ايداع  2140الى تعديل اسم الشركه الي /احمد محمد محمد محمد يوسف
ومحمد ابو الوفا حسين زيدان وشركائهم
 - 2فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  31374 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  1538الى محمد كريم المستكاوي و شريكته
 - 3فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  31378 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  1565الى مينا صبحى الياس الدوينى وشريكة
 - 4فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  26336 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-09-07برقم ايداع  3288الى فاطمه سامح عبد السميع وشريكها
 - 5فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6379 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1979-05-01برقم ايداع  2119الى تعديل السم التجارى الى /محمد مصطفى احمد و شركاه
 - 6فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14304 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-09-23برقم ايداع  3396الى ممدوح صادق حسن وشركاه
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1احمد احمد حسن سالم مصفى المقيد برقم قيد  617وتم ايداعه بتاريخ  1992-05-24برقم ايداع
 300تم التأشير فى تاريخ  1992-05-24بــ  :وتحديد مهام المصفي في القيام بجميع العمال التي تقضيها
التصفيه وعلي وجه الخصوص  -وفاء ماعلي الشركه من ديون وسداد كافه المستحقات الضريبيه والحكوميه -
استرداد جميع اموال الشركه من كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -تصفيه وبيع اموال الشركه الموجوده -
التوقيع علي بيع الراضي والعقارات والسيارات المملوكه للشركه المملوكه للشركه اما الشهر العقاري كبائع وله
الحق توكيل الغير في ذلك  -تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم امام الجهات الحكوميه وهيئه
الستثمار  -التعامل مع البنوك من فتح حساب وسحب وايداع بدون حد اقصي والتوقيع علي شيكات الشركه وامام
البنوك  -توزيع المتبقي من ناتج التصفيه علي المساهمين كل حسب نصيبه -وتحديد مده التصفيه بسنتين تبدا من
تاريخ التاشير بالتصفيه في السجل التجاري
 - 2ضياء الدين مسعد حسن الحمايمي مصفى المقيد برقم قيد  617وتم ايداعه بتاريخ 1992-05-24
برقم ايداع  300تم التأشير فى تاريخ  1992-05-24بــ  :قبول استقالته وتعيين بدل منه
 - 3مديحه عبده موسي معوض شريك متضامن المقيد برقم قيد  24027وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-24برقم ايداع  3304تم التأشير فى تاريخ  2005-10-24بــ  :خروجها للوفاه--ودخول الورثه
الشرعين وهم عدد  3شركاء موصيين مذكورين بالعقد ودخول كل من عبدالرحمن احمد عبدالرحمن &حسين
احمد عبد الرحمن &انتصار احمد عبد الرحمن صالح &شيماء احمد عبد الرحمن &سوميه احمد عبد الرحمن
وتعديل صفه الشريك الموصي محمد احمد نصار نصر مولود في  2000 /4 /16القليوبيه مصري الي شريك
متضامن بعد رفع الوصايا لبلوغه سن الرشد وخروجه في نفس العقد واستلمه كافه حقوقه //وخروج كل من
انتصار احمد عبد الرحمن &شيماء احمد عبد الرحمن & سوميه احمد عبد الرحمن واستلمهم كافه حقوقه0
وخروج شريك موصى مذكور اسمه بالعقد من الشركة عن نفسه مع بقائة كوالى طبيعى عن القصر
 - 4ناجى نصيف جادالسيد عبده مدير و شريك المقيد برقم قيد  24472وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-18برقم ايداع  119تم التأشير فى تاريخ  2006-11-21بــ  :يضاف الى بند الداره والتوقيع
الشريك المتضامن السيد /ناجى نصيف جاد السيد ىله الحق منفردا بفتح الحسابات امام البنوك والتحويلت واي
معاملت بها وله حق القتراض والتوقيع امام الجهات المذكوره منفردا والتوقيع على الحسابات الدائنه والمدينه
والقتراض وفى كافه المعاملت البنكيه وايداع وصرف الشيكات وابرام العقود والتصرف وله حق الرهن بجميع
اشكاله القانونيه وله حق التوقيع فى كفاله الغير وله الحق منفردا بالبيع والتوكيل للنفس وللغير والتوقيع على عقود
التأجير التمويلي والتمويل العقارى والتخصيم والتوقيع على عقود البيع والشراء والصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضى
 - 5محمد عيد عبد السلم بدر مدير و شريك المقيد برقم قيد  28105وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-06برقم ايداع  2418تم التأشير فى تاريخ  2007-08-06بــ  :الحق في التعامل مع القطاع العام
والخاص وكافه الجهات الحكوميه والبنوك بالسحب واليداع والقتراض والرهن علي ان تكون العمال التي
تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولمصلحتها ماعدا حق القتراض والرهن فيلزم توقيع الطرفين
مجتمعين
 - 6عماد عيد عبد السلم بدر مدير و شريك المقيد برقم قيد  28105وتم ايداعه بتاريخ 2007-08-06
برقم ايداع  2418تم التأشير فى تاريخ  2007-08-06بــ  :تعديل الداره والتوقيع لتصبح موكوله للطرفين
مجتمعين او منفردين ولهما حق الداره والتوقيع واتخاذ الجراءات اللزمه لتحقيق غرض الشركه ولهم الحق في
التعامل مع القطاع العام والخاص وكافه الجهات الحكوميه والبنوك بالسحب واليداع والقتراض والرهن علي ان
تكون العمال التي تصدر عنها بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولمصلحتها ماعدا حق القتراض والرهن فيلزم
توقيع الطرفين مجتمعين
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 - 7عاشور راغب علي عبد الكريم عضو منتدب المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :تنفيذي وله حق التوقيع
والقتراض والستدانه والرهن عن الشركه غير منفرد وفي اضيق الحدود وكذلك تسيير اعمال الشركه والتوقيع
لدي البنوك كتوقيع اول وله الحق في ان يفوض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 8محمود فاروق احمد السيد عضو مجلس ادارة منتخب المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :وممثل العاملين بالشركه
 - 9شريف مصطفى قطب سعد مدير عام المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ 2008-09-07
برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :الحسابات الماليه واعتماد تفويض توقيعه بالبنوك
كتوقيع اول
 - 10شيماء صلح عبدالفتاح عبدالشافى محاسب المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :اعتماد تفويض توقيعها بالبنوك
كتوقيع ثان -كما يلغي جميع التفويضات والتوقيعات السابقه وعدم العتداد بها
 - 11هناء عبدالنبى ابراهيم احمد مدير عام المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ 2008-09-07
برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :المراجعه واعتماد تفويض توقيعه بالبنوك كتوقيع
ثان
 - 12محمد العبسى سالم سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :غير تنفيذي واعتماد تفويض
توقيعه بالبنوك كتوقيع اول
 - 13سيد شندي يوسف جمعة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :ممثل الشركه القابضه
 - 14حسام عبد المنعم طاهر ابراهيم الليثي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28686وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-07برقم ايداع  2019تم التأشير فى تاريخ  2008-09-07بــ  :ممثل الشركه القابضه
 - 15مصطفي فرج غريب عبد المنعم مدير و شريك المقيد برقم قيد  29562وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-09برقم ايداع  65تم التأشير فى تاريخ  2013-01-09بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع الي /له
حق الداره والتو قيع والقتراض والرهن من البنوك مكفوله للشريك مصطفي فرج غريب عبد المنعم
 - 16هدي سيد عبد الرحمن صالح شريك متضامن المقيد برقم قيد  29866وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-21برقم ايداع  1597تم التأشير فى تاريخ  2015-09-21بــ  :تعديل صفتها من شريكه موصيه
الي متضامنه
 - 17جهاد سيد عبد الرحمن صالح شريك متضامن المقيد برقم قيد  29866وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-21برقم ايداع  1597تم التأشير فى تاريخ  2015-09-21بــ  :تعديل صفتها من موصيه الي
شريكه متضامنه
 - 18محمد السيد عرفه على الشاذلى مدير و شريك المقيد برقم قيد  29136وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-07برقم ايداع  1948تم التأشير فى تاريخ  2017-11-23بــ  :يضاف لبند الداره والتوقيع /حق
الرهن والستدانه من البنوك مجتمعين او منفردين
 - 19وجيه خليل اسكندر غالي مدير و شريك المقيد برقم قيد  720وتم ايداعه بتاريخ 1992-07-15
برقم ايداع  407تم التأشير فى تاريخ  2020-01-08بــ  :يضاف الى بند الداره والتوقيع ان حق القتراض
والرهن باسم الشركه يختص به الطرف الول الشريك المتضامن السيد /مجدى خليل اسكندر وكذلك المدير المعين
غير الشريك  /وجيه خليل اسكندر مجتمعين
 - 20محمد محمد محمد يوسف مدير و شريك المقيد برقم قيد  17882وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-24برقم ايداع  2140تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروجه للوفاه ودخول الورثه
الشرعيين وهم عدد  3شركاء موصيين مذكور اسمهم بالعقد
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 - 21احمد محمد محمد محمد يوسف مدير و شريك المقيد برقم قيد  17882وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-24برقم ايداع  2140تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :دخوله بالشركه وخروج من
الشركه عدد  2شركاء موصيين مذكور اسمهم بالعقد/ /تعديل الداره والتوقيع لتصبح لهم مجتمعين او منفردين
ولهما كافه الصلحيات لتحقيق جميع اغراض الشركه بما فيها اسم الشركه والتعامل مع البنوك من ايداع وسحب
الشيكات فيما عدا القتراض بضمان اصول الشركه فلبد ان يكون مجتمعين
 - 22محمد ابو الوفا حسين زيدان مدير و شريك المقيد برقم قيد  17882وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-24برقم ايداع  2140تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :دخوله بالشركه //تعديل الداره
والتوقيع لتصبح لهم مجتمعين او منفردين ولهما كافه الصلحيات لتحقيق جميع اغراض الشركه بما فيها اسم
الشركه والتعامل مع البنوك من ايداع وسحب الشيكات فيما عدا القتراض بضمان اصول الشركه فلبد ان يكون
مجتمعين
 - 23محمد كريم حسام محمد نجيب المستكاوى مدير فرع المقيد برقم قيد  31374وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  1538تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 24فاطمه سامح عبد السميع اللبودي مدير و شريك المقيد برقم قيد  26336وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-07برقم ايداع  3288تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تعديل الداره والتوقيع لهم حق
الداره والتوقيع في كل مايتعلق بالشركه بما في ذلك تغيير العقود والتسهيلت والقروض البنكيه والرهن والبيع
والشراء واتخاذ كافه الجراءات القانونيه في اداره الشركه
 - 25احمد محمد عبد الباري سلم شريك متضامن المقيد برقم قيد  26336وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-07برقم ايداع  3288تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تعديل الداره والتوقيع لهم حق
الداره والتوقيع في كل مايتعلق بالشركه بما في ذلك تغيير العقود والتسهيلت والقروض البنكيه والرهن والبيع
والشراء واتخاذ كافه الجراءات القانونيه في اداره الشركه
 - 26طارق عبد المحسن عبد الفتاح أحمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  26336وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-07برقم ايداع  3288تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروجه من الشركه واستلم كافه
حقوقه
 - 27محمد عبد الصادق عباس عبد الصادق مدير و شريك المقيد برقم قيد  26336وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-07برقم ايداع  3288تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروجه من الشركه واستلمه
كافه حقوقه
 - 28مؤمن مصطفي أحمد سالم الصوه مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6379وتم ايداعه بتاريخ
 1979-05-01برقم ايداع  2119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج من الشركة للوفاة و
دخول الورثة الشرعيين
 - 29مرفت مختار احمد دمرداش شريك متضامن المقيد برقم قيد  6379وتم ايداعه بتاريخ
 1979-05-01برقم ايداع  2119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول بالشركة
 - 30هشام محمد مصطفى الصوة مدير و شريك المقيد برقم قيد  6379وتم ايداعه بتاريخ
 1979-05-01برقم ايداع  2119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول بالشركة وتعديل الدارة و
التوقيع لتصبح لكل من  /محمد مصطفى احمد سالم و /-هشام محمد مصطفى الصوة لهم حق الدارة و التوقيع
على كافة اعمال الشركة وذلك مجتمعين او منفردين
 - 31اشرف مؤمن مصطفي الصوه شريك متضامن المقيد برقم قيد  6379وتم ايداعه بتاريخ
 1979-05-01برقم ايداع  2119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول بالشركة
 - 32احمد مؤمن مصطفي احمد سالم الصوه شريك متضامن المقيد برقم قيد  6379وتم ايداعه بتاريخ
 1979-05-01برقم ايداع  2119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول بالشركة
 - 33نبيل عبدالغفار عبدالقادر عبدالواحد مدير و شريك المقيد برقم قيد  14304وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-23برقم ايداع  3396تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروجه من الشركه واستلمه
كافه حقوقه
 - 34ممدوح صادق حسن محمد الديب مدير و شريك المقيد برقم قيد  14304وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-23برقم ايداع  3396تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :الدارة والتوقيع له بمفرده حق
التعامل مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات باسم الشركه والتوقيع على الشيكات
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جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1تعديل السم اسامه محمد مصطفى الكرمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  6561 :قيدت فى
 2006-01-04برقم ايداع  60وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-03
 - 2تصويب السم التجارى الى اسامه محمد مصطفي كرماني تاجر فرد سبق قيده برقم  6561 :قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع  2376وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-03
 - 3مجدى هلوى بخيت صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  15477 :قيدت فى  2001-05-07برقم ايداع
 980وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-06
 - 4فؤاد نصر برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  16153 :قيدت فى  2001-09-10برقم ايداع 2000
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-09
 - 5عماد شكري مصطفي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  19908 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  2056وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 6خالد حسن ابراهيم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  23859 :قيدت فى  2005-09-20برقم ايداع
 3016وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 7سامح احمد محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  26956 :قيدت فى  2006-12-04برقم
ايداع  4363وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 8محمود طه اسماعيل سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  6175 :قيدت فى  1997-04-09برقم ايداع
 931وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 9محمود طه اسماعيل سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  6175 :قيدت فى  2006-11-21برقم ايداع
 4145وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 10احمد فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25670 :قيدت فى  2006-06-19برقم ايداع
 2172وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-18
 - 11زكيه الجندى محمد عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  232 :قيدت فى  1991-11-19برقم ايداع
 237وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 12ايناس فوزى متى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  14968 :قيدت فى  2001-01-30برقم
ايداع  226وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-29
 - 13وليد صلح ابراهيم الغندور تاجر فرد سبق قيده برقم  27867 :قيدت فى  2007-04-04برقم ايداع
 1313وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 14صالح صديق ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  4647 :قيدت فى  1996-10-05برقم ايداع 1115
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-04
 - 15احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10564 :قيدت فى  1999-02-20برقم ايداع
 376وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-02-19
 - 16ماجد حسين على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10580 :قيدت فى  1999-02-22برقم ايداع
 404وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-21
 - 17مؤسسة الجمل للتجارة والتوريدات الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  27168 :قيدت فى
 2007-01-10برقم ايداع  53وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-09
 - 18رمضان حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27346 :قيدت فى  2007-02-01برقم ايداع
 373وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 19احمد سالم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17262 :قيدت فى  2002-04-22برقم ايداع
 979وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21

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

Page 21 of 26

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 20ريهام محمود زين العابدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17535 :قيدت فى  2002-06-16برقم
ايداع  1537وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-15
 - 21هشام عبد العال حسين شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  6194 :قيدت فى  1997-04-12برقم ايداع
 958وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 22سلمة سلمه بدوى الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  14568 :قيدت فى  2000-11-06برقم ايداع
 3794وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-05
 - 23منى طه محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  28976 :قيدت فى  2009-10-29برقم ايداع
 2123وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-28
 - 24ابراهيم عاشور حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  27729 :قيدت فى  2007-03-18برقم ايداع
 1051وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 25محمد عطية رزق معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  25344 :قيدت فى  2006-05-15برقم ايداع
 1661وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 26احمد دياب احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  27759 :قيدت فى  2007-03-20برقم ايداع
 1094وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 27المهدي لتصنيع الكاوتش تاجر فرد سبق قيده برقم  594 :قيدت فى  1992-05-14برقم ايداع
 276وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 28عبد المقصود السيد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  24254 :قيدت فى  2005-12-07برقم
ايداع  3725وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-06
 - 29هانى توفيق محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  27877 :قيدت فى  2007-04-05برقم ايداع
 1329وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 30هيثم على طه على تاجر فرد سبق قيده برقم  28000 :قيدت فى  2007-05-31برقم ايداع
 1844وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 31محمد رحيم عفيفى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5199 :قيدت فى  1996-11-26برقم ايداع
 1785وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-25
 - 32وليد احمد حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12943 :قيدت فى  2000-03-13برقم ايداع
 676وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-12
 - 33صبرى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13070 :قيدت فى  2000-04-05برقم ايداع
 858وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-04
 - 34نشأت شملول صادق مليك تاجر فرد سبق قيده برقم  21152 :قيدت فى  2004-06-27برقم ايداع
 1807وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-26
 - 35احمد على على منيا تاجر فرد سبق قيده برقم  22840 :قيدت فى  2005-04-11برقم ايداع
 1060وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-10
 - 36محمد علم على على علم تاجر فرد سبق قيده برقم  27686 :قيدت فى  2007-03-12برقم ايداع
 978وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 37عمرو حمدى محمد مندور تاجر فرد سبق قيده برقم  29296 :قيدت فى  2011-07-06برقم ايداع
 1376وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 38صالح محمود صالح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26712 :قيدت فى  2006-11-07برقم ايداع
 3942وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 39تعديل السم التجاري الي مركز اتصالت محمد جمال لخدمات المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم :
 27133قيدت فى  2006-12-27برقم ايداع  4738وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-12-26
 - 40عادل احمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  28066 :قيدت فى  2007-07-09برقم ايداع
 2196وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 41حسين محرم فتحى اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16606 :قيدت فى  2001-12-04برقم
ايداع  2734وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
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 - 42عبير محمد عبد العظيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  19772 :قيدت فى  2003-10-07برقم
ايداع  2464وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-06
 - 43مؤسسة محمود العطار لتجارة مواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم  5959 :قيدت فى 1997-03-18
برقم ايداع  640وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 44رضا عبد الرحمن محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  16905 :قيدت فى  2002-02-09برقم
ايداع  360وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 45جمال محمود احمد حمودة تاجر فرد سبق قيده برقم  20087 :قيدت فى  2003-12-17برقم ايداع
 3065وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-16
 - 46فارس عواض عواض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25420 :قيدت فى  2006-05-24برقم ايداع
 1795وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 47محمد حامد محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  25852 :قيدت فى  2006-07-09برقم ايداع
 2483وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-08
 - 48عصام الشهاوي للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  31383 :قيدت فى 2015-01-28
برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 49حنفى على محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21062 :قيدت فى  2012-02-15برقم ايداع
 356وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 50طارق امام حافظ عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  27353 :قيدت فى  2007-02-01برقم ايداع
 382وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 51احمد بدرى محمد عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  28741 :قيدت فى  2008-11-18برقم
ايداع  2490وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-17
 - 52محمد عبد العظيم عبد الفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم  6486 :قيدت فى  1997-05-26برقم
ايداع  2261وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-25
 - 53وفاء محمد عبدالغفار شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  16589 :قيدت فى  2001-12-01برقم ايداع
 2710وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-30
 - 54سمير عدلى حبيب شند تاجر فرد سبق قيده برقم  27102 :قيدت فى  2006-12-25برقم ايداع
 4681وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 55ابراهيم ميلد عطا بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  27465 :قيدت فى  2007-02-15برقم ايداع
 594وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 56مراد صادق مرزوق بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  27848 :قيدت فى  2007-04-02برقم
ايداع  1278وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 57عبدالعظيم محمود عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  29903 :قيدت فى  2015-12-28برقم
ايداع  2198وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 58حاتم محمد محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  28353 :قيدت فى  2008-01-20برقم ايداع
 142وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-19
 - 59اسماعيل محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  2395 :قيدت فى  2005-07-12برقم
ايداع  2196وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-11
 - 60مجدى ماهر السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8755 :قيدت فى  1998-04-21برقم ايداع
 939وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 61رضا عبود محمود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  13171 :قيدت فى  2000-04-19برقم ايداع
 1016وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-18
 - 62حسن حسنى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15376 :قيدت فى  2001-04-18برقم ايداع
 830وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 63طارق عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26729 :قيدت فى  2006-11-08برقم ايداع
 3961وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
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 - 64محمد حسن عبد الجواد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17275 :قيدت فى  2002-04-24برقم
ايداع  1006وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 65احمد رزق احمد عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم  26261 :قيدت فى  2006-08-29برقم ايداع
 3165وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-28
 - 66احمد احمد محمد ابو الذهب تاجر فرد سبق قيده برقم  29985 :قيدت فى  2016-08-28برقم ايداع
 1682وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 67محمد عكاشه السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10739 :قيدت فى  1982-01-09برقم ايداع
 674وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 68متولى محمد متولى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17642 :قيدت فى  2002-07-06برقم
ايداع  1741وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
 - 69هدى محمد عبد الحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21743 :قيدت فى  2004-09-28برقم ايداع
 2908وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-27
 - 70رضوى فتحى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  25437 :قيدت فى  2006-05-25برقم ايداع
 1821وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-24
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تجديد شركات
 - 1تعديل السم التجاري الي نصر فارس عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6508 :قيدت فى
 1997-05-29برقم ايداع  2290وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/05/2027ص
 - 2جرين للبلستيك ( محمد كمال وشريكه محمد ) شركة سبق قيدها برقم  12531 :قيدت فى
 2000-01-01برقم ايداع  21وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/12/2024ص
 - 3تعديل السم التجاري الي محمد عصام ماهر السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  29456 :قيدت فى
 2012-04-30برقم ايداع  887وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/04/2027ص
 - 4بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم  31351 :قيدت فى  1992-08-23برقم ايداع
 1000002وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/08/2022
ص
 - 5نجاة وسامح محمد الحسينى شركة سبق قيدها برقم  2698 :قيدت فى  1994-12-04برقم ايداع 932
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/12/2024ص
 - 6تعديل السم التجاري الي المجد للمنتجات الخرسانيه ( عادل عبد النبى مهدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 20323 :قيدت فى  2004-02-09برقم ايداع  280وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2019ص
 - 7شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور ش.ت.م.م شركة سبق قيدها برقم  5926 :قيدت فى
 1997-03-15برقم ايداع  593وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/03/2017ص
 - 8تعديل السم التجاري الي عبد ا ابراهيم عبدا ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  29471 :قيدت
فى  2012-06-11برقم ايداع  1209وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 9المحبة لتجارة لوازم المعمار مدحت رشدى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  30104 :قيدت فى
 2017-05-04برقم ايداع  1030وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2027ص
 - 10ايهاب ابو سريع محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29444 :قيدت فى  2012-04-03برقم ايداع
 720وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/04/2027ص
 - 11فاطمه سامح عبد السميع وشريكها شركة سبق قيدها برقم  26336 :قيدت فى  2006-09-07برقم
ايداع  3288وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/09/2026
12:00:00ص
 - 12وجدى فهيم سيدهم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20314 :قيدت فى  2004-02-07برقم ايداع
 259وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2024ص
 - 13محمد حشيش زياده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2186 :قيدت فى  1994-05-10برقم ايداع
 318وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2024ص
 - 14المصطفى لتجارة الحديد "محمد مصطفى درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19558 :قيدت فى
 2003-08-26برقم ايداع  2105وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/08/2023ص
 - 15محمد كشك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20608 :قيدت فى  2004-03-28برقم ايداع 803
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2024ص
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 - 16تعديل السم التجارى الى الحرمين للتصدير محمود فهيم امام و شركاه شركة سبق قيدها برقم :
 23201قيدت فى  2005-06-08برقم ايداع  1697وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2025ص
 - 17شركة اولد ابو خشبة وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم  26643 :قيدت فى  2006-10-22برقم
ايداع  3815وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/10/2026
12:00:00ص
 - 18شركة مؤسسة المحبة لتجارة الخشاب " جرجس صبحى بشاى وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 17582قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع  1632وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 19شركه موسسة المحبة لتجارة الخشاب جرجس صبحى بشاى وشركاه شركة سبق قيدها برقم 17582 :
قيدت فى  2006-06-20برقم ايداع  2196وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 19/06/2026ص
 - 20شركه السلم للمنتجات المعدنيه " ذات مسئوليه محدوده " شركة سبق قيدها برقم  617 :قيدت فى
 1992-05-24برقم ايداع  300وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2027ص
 - 21شركة السلم للمنتجات المعدنية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  617 :قيدت فى  1997-04-05برقم
ايداع  868وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027
ص
 - 22شركة دميان حلمى بساليوس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11487 :قيدت فى  1989-05-02برقم
ايداع  1788وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2024
12:00:00ص
 - 23تعديل السم التجارى الى مسعد محمد اسماعيل و شريكه مصطفى محمد اسماعيل شركة سبق قيدها برقم
 28007 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع  1866وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 24ورثه طارق مصطفي حسن شركة سبق قيدها برقم  29848 :قيدت فى  2015-07-15برقم ايداع
 1234وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2025ص
 - 25ممدوح صادق حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14304 :قيدت فى  2000-09-23برقم ايداع
 3396وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/09/2025ص
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