جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب بنها 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)

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

Page 1 of 26

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1حسين عبد المنعم شحاته حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1486ورقم قيد  70996محل رئيسى عن مكتب مقاولت فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة
محافظة القليوبية كفر سعد ملك  /شحاته عبد المنعم شحاته
 - 2ابراهيم احمد محمد احمد العبيدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1488ورقم قيد  70997محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة القليوبية كفر ابوذكرى ملك/محمد
سليمان محمد
 - 3محمد حسين ابراهيم حسين القل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1490ورقم قيد  70998محل رئيسى عن تجاره معدات زراعيه ثقيله ,بجهة محافظة القليوبية منشيه النور
عزبه احمد عبد الرحمن ملك  /حسين ابراهيم حسين ابراهيم
 - 4محمد على على السيد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1492ورقم قيد  70999محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية اسنيت-امام الكبرى الجديد-
عبدالحافظ طارق عبدالحافظ
 - 5ساره عاطف رشاد سعد الدين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1495
ورقم قيد  71000محل رئيسى عن مكنب رحلت ونقل عمال ماعد الرحلت السياحيه وبعد الحصول على
التراخيص الزمه من جهاز تنظيم البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية كفر كردى ملك  /السعيد على
عفيفى عبد الفتاح
 - 6عمرو احمد محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1504
ورقم قيد  71001محل رئيسى عن بيع وتربيه مواشى حلبه ومنتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية الصفين ملك/
عمرو احمد محمد مرسى
 - 7مصطفى محمد اسماعيل مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1506ورقم قيد  71002محل رئيسى عن بيع وتنظيف دواجن ,بجهة محافظة القليوبية ميت راضى شارع
الترعه ملك/علء الليثى محمد السيد
 - 8ميار انور عبد المحسن لبيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1513
ورقم قيد  71003محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة
محافظة القليوبية شارع شقران ملك  /حازم السيد جوده السيد
 - 9على ابراهيم خطاب على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1525ورقم
قيد  71005محل رئيسى عن بيع حدايد وبويات ,بجهة محافظة القليوبية شارع خطاب ملك  /كمال خطاب على
 - 10محمود محمد عبد العزيز عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  1540ورقم قيد  70871رئيسى آخر عن تربيه وبيع وتسمين الدواجن ,بجهة محافظة القليوبية ميت
العطار ملك  /فتحى محمد هاشم محل رقم 2
 - 11جمال محى الدين ابوزيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1529ورقم قيد  71006محل رئيسى عن معلف بيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية عزبه البرنس-
منشيه النور ملك/هبه طه ابو العل عبدالرحمن
 - 12رانيا احمد عبدالحميد مهدى حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1537ورقم قيد  71007محل رئيسى عن بيع وتغير زيوت ,بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى ملك/مهدى
عبدالمجيد عبدالحميد
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 - 13السيد عبدالوهاب احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1575
ورقم قيد  71008محل رئيسى عن تربيه وبيع وتسمين المواشى الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية الشقر ملك/
احمد محمود طه
 - 14احمد السيد موسى محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1590ورقم قيد  71012محل رئيسى عن دعايه وانترنت وبرمجه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والكاميرات اللسلكيه والمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص الزمه ,بجهة محافظة
القليوبية  13شارع صلح حجازى ملك  /مياده ومروه ومنار محمد عبد العظيم حجازى
 - 15نهى خالد سليمان عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1588
ورقم قيد  70937رئيسى آخر عن توريدات عموميه وتجاره الحديد والصاج ,بجهة محافظة القليوبية المنشاه
الصغرى ملك  /هانى عادل عبد ا رقم 2
 - 16احمد محمد حسين ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1578
ورقم قيد  71009محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل فما عدا الدويه البشريه ,بجهة محافظة القليوبية
عقار 2شارع البتانونى من شارع التامين الصحى ملك/محمد عبدالعليم عبداللطيف
 - 17احمد سمير احمد عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1581
ورقم قيد  71010محل رئيسى عن تاجير ماكينة اناره وفراشه ,بجهة محافظة القليوبية تصفا ملك/رحمه
رمضان السيد
 - 18مروه عبدالقادر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1589
ورقم قيد  71011محل رئيسى عن بيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية الرمله ملك/سامى عبدالرحيم
ابراهيم سلم
 - 19احمد حسين احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1592
ورقم قيد  71013محل رئيسى عن مزرعه تسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية اسنيت البر الشرقى
طريق كفرشكر بملك/محمد خالد احمد
 - 20ادهم محمد حسين مصطفى عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1600ورقم قيد  67045رئيسى آخر عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد
العماله ,بجهة محافظة القليوبية شارع مدرسه الفتح الفلل ملك  /جمال عبد السميع عبد اللطيف السيد
 - 21ادهم محمد حسين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1603ورقم قيد  67045رئيسى آخر عن صاله جيم دون التدريب وبعد الحصول على التراخيص الزمه,
بجهة محافظة القليوبية دور اول علوى برج الصفا شارع الفتح بعد كوبرى الفحص الفلل ملك  /هانى ميخائيل كمال
وجمال عبد السميع عبد اللطيف
 - 22شريف رشدى عمر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1595
ورقم قيد  71014محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجاره البيض ,بجهة محافظة القليوبية كفر كردى ملك /
شريف رشدى عمر ابراهيم
 - 23نجوى ابراهيم ابو العل عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  1597ورقم قيد  71015محل رئيسى عن معلف بيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ميت راضى
ملك  /ابراهيم ابو العل عبد الرحمن
 - 24اسلم ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1604
ورقم قيد  71016محل رئيسى عن تربيه وبيع وتسمين المواشى الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية كفر جب ملك
 /عبد السلم عطيه عبد السلم
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 - 25حماده محمود محمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1620ورقم قيد  67432رئيسى آخر عن توريد حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة القليوبية كفر الولجا ملك /
احمد محمود محمد سيد
 - 26عماد سليمان حسن رواش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1613
ورقم قيد  71017محل رئيسى عن مكتب ديكور وتشطيبات ,بجهة محافظة القليوبية كفر ابو زكرى ملك /
السيد سليمان حسن
 - 27بيشوى عزيز ماهر عزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1614
ورقم قيد  71018محل رئيسى عن ورشه موبليا ,بجهة محافظة القليوبية البقاشين البر الشرقى ملك  /عزيز
ماهر عزيز
 - 28تامر محمد معنز محمد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1618
ورقم قيد  71019محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية شارع المعلمين عزبه الزراعه ملك /
احمد عبد ا اسماعيل محمد
 - 29ليلى فتحى عفيفى عزب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1626
ورقم قيد  71020محل رئيسى عن مزرعه دواجن تسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية نقباس ملك/
مصطفى رافت السيد صادق
 - 30احمد محمد عبدالفتاح حجاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1627ورقم قيد  71021محل رئيسى عن كافيه بيع مشروبات ساحنه وبارده ,بجهة محافظة القليوبية
كفرالجزار برج ال شرف بملك/ياسر محمد على
 - 31محمد محمد البيومى محمد الهنداوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1634ورقم قيد  71022محل رئيسى عن بيع اقمشه تنجيد ولوازم تنجيد ,بجهة محافظة القليوبية شلرع
مصطفى كامل مسط البلد ملك/هشام محمد محمد البيومى
 - 32عبدالغنى احمد عبدالغنى محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  1658ورقم قيد  69409رئيسى آخر عن مصنع لتصنيع شكاير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية دجوى
ملك/لمياء سيد عطيه
 - 33سعيد عوض محمد محمد ملعب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1646ورقم قيد  71023محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية كفرابوذكرى ملك/جلل
محمد سليمان
 - 34شريفه بهيج عبد الرحمن عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  1647ورقم قيد  71024محل رئيسى عن مزرعه بيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشموت على
مشروع بلقاس ملك  /صبحى عبد الحليم عبد الرحمن
 - 35اشرف جلل عفيفى حسين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1648
ورقم قيد  71025محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه6
فى حدود القرارات واللوائح المنظمه لذلك ,بجهة محافظة القليوبية كفرالحمام بملك/ماجده عفيفى غنبم
 - 36نفين سالم سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1649
ورقم قيد  71026محل رئيسى عن محل بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة القليوبية بتمده ملك/شحتة عبدالمنعم
سليمان
 - 37احمد عصام محمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1651ورقم قيد  71027محل رئيسى عن بيع قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة القليوبية اتريب شارع
الموقف الجديد محل رقم  4ملك  /محمد اسماعيل محمد اسماعيل
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 - 38هانى السيد محمد هاشم فرج تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1655ورقم قيد  71028محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذالك ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه عزبه عبد الحليم هاشم ملك
 /نهاد محمد السعيد
 - 39اسامه جبالى حسن سالم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  1660ورقم
قيد  71029محل رئيسى عن محل بيع زيوت ,بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار الطريق السريع القديم ملك /
نادر شوقى احمد
 - 40هند محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  1661ورقم
قيد  71030محل رئيسى عن محل بيع ملبس فما عدالملبس العسكريه ,بجهة محافظة القليوبية برج الصفوه
شارع الموقف بنها بملك /منى عربى سالم
 - 41نورهان ايمن حامد احمد محمود القاضى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  1667ورقم قيد  71031محل رئيسى عن قهوه بلدى ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه بملك  /فارس
شوقى محمود
 - 42احمد سعيد كامل شاهين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1668
ورقم قيد  71032محل رئيسى عن بيع ماكولت ,بجهة محافظة القليوبية جمجره شارع البحر سور مركز
الشباب ملك/مركز شباب جمجره الكبرى
 - 43السيد سالم السيد مسلم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1671ورقم
قيد  71034محل رئيسى عن تجاره مبيدات حشريه ومخصبات زراعيه وبذور ,بجهة محافظة القليوبية عرب
المقابله جزيره بلى ملك/سلمه السيد مسلم
 - 44حماده حسن ابراهيم الدسوقى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1672ورقم قيد  71035محل رئيسى عن مركز صيانه سيارات ,بجهة محافظة القليوبية منشيه النور ملك /
محمد عبد الفتاح السيد
 - 45محمود ابراهيم محمد بسيونى نجم تاجر فرد رأس ماله  49,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1675ورقم قيد  71036محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه ,بجهة محافظة القليوبية مول
الصرفى شارع الجلء ملك  /احمد محمد محمود
 - 46محمود ابراهيم محمود عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1680ورقم قيد  71038محل رئيسى عن مزرعه بيع وتربيه وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية نقباس
عزبه المفتش بملك/الشحات محمد عبدالرحمن
 - 47تامر عبد العزيز محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1682ورقم قيد  71039محل رئيسى عن معلف تربية و بيع مواشي تسمين و حلبة ,بجهة محافظة القليوبية
كفرعلى شرف الدين ملك/ابراهيم سعد جوده سعد
 - 48محمود حامد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1685
ورقم قيد  71040محل رئيسى عن محل بيع سجائر ,بجهة محافظة القليوبية جمجرة القديمة ملك/حامد محمد
حسن
 - 49شهيرة عاطف عباس علي سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1692ورقم قيد  71041محل رئيسى عن معلف تربية و بيع مواشي تسمين و حلبة ,بجهة محافظة القليوبية
كفر شكر  -تصفا  -القليوبية  -ملك وحيد حسني علي علي

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 50حسام حسن محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1702
ورقم قيد  71042محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 6فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذالك ,بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه ملك  /شعبان سعيد متولى
محمد
 - 51احمد منير احمد ابو مسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1705
ورقم قيد  71043محل رئيسى عن معلف بيع وتربيه المواشى الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية الصفين ملك/
منير احمد ابو مسلم
 - 52محمد احمد عبد العزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1713ورقم قيد  71044محل رئيسى عن معرض بيع الوميتال ,بجهة محافظة القليوبية شارع العادلى عزبه
الزراعه ملك  /طه فكرى محمود مصطفى
 - 53شيماء الشحات الطنطاوى عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1718ورقم قيد  71046محل رئيسى عن معلف بيع وتربيه مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية كفر سعد
بجوار المدينه الجامعيه ملك  /جلل محى الدين جلل
 - 54رضا مصطفى حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1719
ورقم قيد  71047محل رئيسى عن معلف بيع وتربيه مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية كفركردى عزبه
الدرى القبليه ملك/يحى رشدى السيد
 - 55نصير حسنين محمد حسنين نصير تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1729ورقم قيد  71048محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتشطيبات فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه
لذالك ,بجهة محافظة القليوبية كفر سعد بعد كوبرى الفحص ملك  /شعبان سعيد متولى محمد
 - 56مصطفى محمد احمد الدمرداش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1732ورقم قيد  71049محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه وتجارة الحديد والصاج فما عدا توريد
العماله ,بجهة محافظة القليوبية البقاشين ملك/محمود محمد احمد الدمرداش
 - 57رشيده مرتضى محمد ابوقوره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1745ورقم قيد  71050محل رئيسى عن معلف بيع وتسمين مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ميت
الدريج ملك  /عبوده عبوده غنيمى نصار
 - 58فهيمه عبد التواب على سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1747ورقم قيد  71051محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية شارع
الجزيره طريق نهر النيل مزرعه رقم  2ميت العطار ملك  /حاتم عبد الحليم يسن عبد الرحيم
 - 59عادل احمد على على العيله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1749
ورقم قيد  71052محل رئيسى عن تجاره علفه وخاماتها ,بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديده شارع
العمومى ملك/ملك/حنان صبحى احمد متولى
 - 60اسامة احمد عبد الباري جعفر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1750ورقم قيد  71053محل رئيسى عن معلف تربية و بيع و تسمين مواشي حلبة ,بجهة محافظة القليوبية
كفر شكر  -مركز كفر شكر  -المنشأة الصغري -القليوبية  -ملك  /اسلم محمد السيد موسي
 - 61اميرة سعيد عبد العزيز علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1751
ورقم قيد  71054محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية كفر شكر  -كفر عامر ورضوان  -القلوبية
بملك  /محمد عبد العزيز عبد ا
 - 62عصام سيد مصطفى عطيفى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  1755ورقم قيد  71055محل رئيسى عن مزرعه بيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية عزبه ابوحشيش
فرسيس ملك  /محمد ابراهيم فتحى ابراهيم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 63محمد عبد الواحد متولي بيومي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1757ورقم قيد  71056محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( فيماعدا توريد العمالة و الكمبيوتر و
النترنت ) وتوكيلت تجارية ,بجهة محافظة القليوبية كفر شكر  -مركز كفر شكر  -ش المدرسة الثانوية  -ملك
السيد محمد محمد
 - 64عبدا محمود احمد سيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1762
ورقم قيد  71057محل رئيسى عن مزرعه بيع وتربيه وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية منشاه بنها ملك/
عبدا محمود احمد سيف
 - 65محمد صبرى شوقى محمد خضر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1764ورقم قيد  71058محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القليوبية برج ابو ادم طريق مصر اسكندريه
الزراعى القديم ملك  /عاطف فرج محمد فرج
 - 66عدلى حمدان عدلى على ابو سيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1772ورقم قيد  71059محل رئيسى عن محل بيع مفروشات ,بجهة محافظة القليوبية كفر عطا ا ملك /
صبيح خضر على
 - 67اسماعيل علي محمدي اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1777ورقم قيد  71060محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القليوبية بنها  -مركز بنها -
بطا ملك  /رمضان محمد السيد إبراهيم
 - 68بهيه السيد عبد العزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1778
ورقم قيد  71061محل رئيسى عن مزرعه لتسمين وبيع المواشى الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية عزبه زكى
منشاه بنها ملك  /ياقوت ابراهيم قطب محمد
 - 69طه السيد كامل منتصر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1779
ورقم قيد  71062محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 6فى حدود اللوائح والقرارات ,بجهة محافظة القليوبية  39شارع  23يوليو ملك  /محمد محمد عبد الرحمن متولى
 - 70احمد عبد النبى احمد هلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1783
ورقم قيد  71063محل رئيسى عن مزرعه بيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية ميت العطار ملك  /عبد ا عبد
البديع محمد
 - 71كريم ابراهيم عبد اللطيف محمد النادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  1785ورقم قيد  71064محل رئيسى عن معلف تربيه وبيع مواشى تسمين حلبه ,بجهة محافظة
القليوبية المنشاه الصغرى ملك  /احمد رضا حجاج رمضان
 - 72احمد صابر عبد ا عبد المعبود شعلن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  1786ورقم قيد  71065محل رئيسى عن مزرعة بيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية بنها  -مركز بنها
 جمجرة الجديدة  -القليوبية  -ملك  /صابر عبد ا عبد المعبود شعلن - 73احمد سمير عبد الجليل مرسى تركى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  1792ورقم قيد  71066محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه فيما عدا المجموعه
 19والفقره  36من المجموعه  6فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذالك ,بجهة محافظة القليوبية تقسيم العنانى
بملك  /سمير عبد الجليل مرسى
 - 74ناديه امين عطيه الدسوقى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1795
ورقم قيد  71067محل رئيسى عن معرض بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه
شارع العمومى ملك  /شعبان سعيد متولى محمد
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 - 75عمرو عبده عبدالمحسن عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1819ورقم قيد  71068محل رئيسى عن توزيع وبيع نخاله خشنه بالعموله ,بجهة محافظة القليوبية اسنيت
ملك/عبده عبدالمحسن عبده
 - 76اسلم صبحي احمد عراقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1822
ورقم قيد  71069محل رئيسى عن معرض لتجاره قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القليوبية الشارع
العمومى بتمده ملك/صبحى احمد عراقى القشيش
 - 77صفا احمد حفنى سعد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1827
ورقم قيد  71070محل رئيسى عن تنميه مهارات لغه المانيه فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد
الحصول على التراخيص الزمه ,بجهة محافظة القليوبية  2شارع سيدى نصر ملك  /ابراهيم محمد رفعت صلح
الدين
 - 78احمد سعيد عبدالعزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1835
ورقم قيد  71071محل رئيسى عن معلف تربيه وبيع وتسمين مواشى ,بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه
كفر منصور ملك/سعيد عبدالعزير عبدالعزيز احمد على
 - 79احمد مصطفى محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1837ورقم قيد  71072محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية جمجرة القديمه
ملك/شعبان سعيد متولى محمد
 - 80مصطفى محمود محمد احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1839ورقم قيد  71073محل رئيسى عن مزرعه بيع وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية ميت العطار
ملك  /حسين سمير حسين محمد عوض

فروع الفراد
 - 1احمد السيد احمد محمد العايدى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1516ورقم قيد  71004محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامه وتوريد مستلزمات البناء بجهة محافظة الشرقية ش /امير الجيش من ش بور سعيد بملك
السيد احمد محمد العايدى
 - 2احمد السيد احمد محمد العايدى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1516ورقم قيد  71004محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامه وتوريد مستلزمات البناء بجهة محافظة القليوبية مكتب بالدور الرضى عماره  474الشباب
الدارى ملك/باسم محمد زكريا
 - 3السيد سالم السيد مسلم قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  1674ورقم قيد  71034محل فرعى عن
تجاره مبيدات حشريه ومخصبات زراعيه وبذور بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى القليوبيه ملك/صالح السيد سلمه

قيود الشركات
 - 1اسماء رفعت عفيفى وشركائها شركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 1679ورقم قيد  71037مركز عام عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ونوكيلت تجاريه فيما عدا
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله بجهة محافظة القليوبية شارع تامر عبد الفضيل متفرع من الموقف الجديد
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محو  -شطب
 - 1كوكب محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  47339قيد فى  1993-03-02برقم ايداع  586وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 2سيد محمد صلح الدين محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  69670قيد فى  2021-01-25برقم ايداع
 157وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 3مى محمد صلح الدين الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  56877قيد فى  2002-03-20برقم ايداع
 737وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك النشاطة نهائيا
 - 4أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2022-02-23برقم
ايداع  611وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر
 - 5منى كمال عبد العظيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  58642قيد فى  2003-06-21برقم ايداع 1520
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 6احمد عبد العزيز محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  64970قيد فى  2008-08-18برقم ايداع 2116
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 7محمد عبد الحليم على عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  67578قيد فى  2015-01-04برقم ايداع 19
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك النشاط للوفاه
 - 8زينب عبد الفتاح السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  67800قيد فى  2015-08-30برقم ايداع
 1804وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 9دكتور داود فايز داود تاجر فرد سبق قيده برقم  28734قيد فى  1980-03-17برقم ايداع  685وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 10عبدا مدحت احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70153قيد فى  2021-08-18برقم ايداع
 1883وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 11رحمه رمضان السيد على سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  70634قيد فى  2022-01-04برقم ايداع
 27وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 12هانم امين العزب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19835قيد فى  1973-08-23برقم ايداع 1706
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك النشاط للوفاه
 - 13ليلى فتحى عفيفى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  66062قيد فى  2010-12-22برقم ايداع 3123
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 14وليد كمال على عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  66322قيد فى  2011-08-15برقم ايداع  1964وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 15عبدالخالق جاد عبدالخالق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  70373قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 2432وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 16رشا صلح عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67384قيد فى  2014-05-18برقم ايداع
 954وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تلرك النشاط نهائيا
 - 17محمد امين مغاورى شافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  64461قيد فى  2007-08-20برقم ايداع 2484
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 18بهية السيد عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65257قيد فى  2009-04-06برقم ايداع
 1071وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 19دسوقي ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70010قيد فى  2021-06-21برقم ايداع
 1410وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك البنشاط تهائيا
 - 20محمد جمال محمد عبدالمنعم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69427قيد فى  2019-10-22برقم ايداع
 3015وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 21احمد السيد فؤاد ابراهيم الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  70764قيد فى  2022-02-16برقم ايداع
 504وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
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 - 22سحر فؤاد حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  65448قيد فى  2009-08-18برقم ايداع 2361
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 23مشيره محمد صابرى السيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  68033قيد فى  2016-05-05برقم ايداع
 1110وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 24هانى محمد عبد المجيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  67369قيد فى  2014-05-06برقم
ايداع  874وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 25امانى كمال صديق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  64838قيد فى  2008-05-13برقم ايداع 1225
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 26أيمن محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  57390قيد فى  2002-07-29برقم ايداع  2092وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك النشاط للوفاه
 - 27شريف عبد المنعم عبد ا عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  66497قيد فى  2012-01-12برقم
ايداع  103وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 28ايه احمد الشحات السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69012قيد فى  2018-09-10برقم ايداع 2164
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 29نجوى ابراهيم احمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  70961قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 1337وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 30صباح عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  43613قيد فى  1989-08-05برقم ايداع
 3183وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك النشاط للرئيسى والرئيسى الخر للوفاه
 - 31سيد احمد محمود الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  56234قيد فى  2001-08-11برقم ايداع 2450
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 32اشرف محمد عفيفى الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  65695قيد فى  2010-02-16برقم ايداع 432
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 33عبد الفتاح صلح عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  70694قيد فى  2022-01-25برقم ايداع
 201وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
 - 34عادل شوقى ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  68608قيد فى  2017-09-06برقم ايداع
 2201وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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رأس المال
 - 1عبد الحميد محمد ثروت محمود القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  62106قيد فى  2006-01-01برقم
ايداع  5فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2محمد جودة راشد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67383قيد فى  2014-05-15برقم ايداع  952فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2002-07-29برقم
ايداع  2109فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2022-02-23برقم
ايداع  611فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 5جمال عبد الناصر حامد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  70810قيد فى  2022-03-02برقم ايداع 709
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6ابراهيم مسعود زكى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  67656قيد فى  2015-03-11برقم ايداع 651
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7محمد يوسف احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57118قيد فى  2002-06-03برقم ايداع
 1469فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8محمد احمد البدوي حسن الجد تاجر فرد سبق قيده برقم  70432قيد فى  2021-10-27برقم ايداع
 2605فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 125,000.000
 - 9احمد عبدالعليم نور الدين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  59537قيد فى  2004-02-15برقم ايداع
 353فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 10السيد بيومى شحاته الغلبان تاجر فرد سبق قيده برقم  70508قيد فى  2021-11-25برقم ايداع 2879
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 11ابراهيم مسعود زكى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  67656قيد فى  2015-03-11برقم ايداع 651
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 12موسى السيد محمد احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  69922قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
 1041فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13راضى للصلب تاجر فرد سبق قيده برقم  71033قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1669فى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 14حمادة عبد الغنى محمدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68625قيد فى  2017-09-17برقم ايداع
 2318فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15شريف رشدى عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71014قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1595
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16احمد محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53830قيد فى  2000-01-03برقم ايداع  19فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17حامد حامد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58640قيد فى  2003-06-21برقم ايداع  1511فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18عبدالرحمن فتحي محمد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  70270قيد فى  2021-09-16برقم ايداع
 2217فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19احمد جلل حسنين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  70601قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 3153فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20محمد هلل متولي الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  69663قيد فى  2021-01-24برقم ايداع 140
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 21محمد هلل متولي الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  69663قيد فى  2021-01-24برقم ايداع 140
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22برباريه بسطوروس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  45966قيد فى  1991-03-17برقم ايداع 850
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 23سناء منصور تهامى السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65430قيد فى  2009-08-03برقم ايداع
 2222فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 24محمود خالد محمود السيد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  70993قيد فى  2022-05-30برقم ايداع
 1469فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 25حسن احمد فتحى السيد مصطفى الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  70568قيد فى  2021-12-13برقم
ايداع  3069فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 26ممتاز طعيمة محمد طعيمة تاجر فرد سبق قيده برقم  53706قيد فى  1999-12-02برقم ايداع 3747
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 27سليمان سلمة سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  69036قيد فى  2018-09-27برقم ايداع
 2334فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
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العناوين
 - 1وليد خالد يحي عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  69866قيد فى  2021-04-07برقم ايداع 895
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شارع ابوبكر الصديق
بجوار مكتب بريد ميت عاصم ملك/عبدالمنعم عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح
 - 2أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2002-07-29برقم
ايداع  2109وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/عزبه
الصلح الزراعى بملك/تامر عبدالحاكم جاد
 - 3أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2002-07-29برقم
ايداع  2109وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئسى الخر
المودع برقم611فى2022/2/23
 - 4أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2022-02-23برقم
ايداع  611وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيس الخر
 - 5محمود محمد عبدالعزيز عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  70871قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 978وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت العطار ملك  /فتحى محمد
هاشم محل رقم 2
 - 6احمد السيد عفيفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  38727قيد فى  1987-01-13برقم ايداع  126وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى شارع داير الناحيه بلتان
طوخ ملك/عبدالمنعم حسين العبسى
 - 7احمد السيد عفيفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  38727قيد فى  1987-01-13برقم ايداع  126وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم204فى2000/4/24
سجل رقم 1686طوخ الى ليوجد
 - 8محمد يوسف احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57118قيد فى  2002-06-03برقم ايداع
 1469وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /كفر ابو
ذكرى بملك  /يوسف احمد عبد الرحمن
 - 9نهى خالد سليمان عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  70937قيد فى  2022-04-27برقم ايداع
 1248وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنشاه الصغرى ملك  /هانى
عادل عبد ا رقم 2
 - 10ادهم محمد حسين مصطفى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  67045قيد فى  2013-05-16برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع مدرسه الفتح الفلل ملك /
جمال عبد السميع عبد اللطيف السيد
 - 11ادهم محمد حسين مصطفى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  67045قيد فى  2013-05-16برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دور اول علوى برج الصفا
شارع الفتح بعد كوبرى الفحص الفلل ملك  /هانى ميخائيل كمال وجمال عبد السميع عبد اللطيف
 - 12على ابو سريع محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  31676قيد فى  1982-04-02برقم ايداع
 1272وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  /حوض الخرس
والعجام شارع المسابك مؤجر من سلمه على ابو سريع محمد عنبر بالدور الول
 - 13حماده محمود محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67432قيد فى  2014-07-02برقم ايداع
 1266وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الولجا ملك  /احمد محمود
محمد سيد
 - 14إسلم بدر أحمد محمد ابوحشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  69289قيد فى  2019-03-21برقم ايداع
 732وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية منشية النور  -ش الدكروري بنها -
قليوبية ملك  /بدر احمد محمد أبو حشيش
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 - 15محمد سعيد محمد عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  31931قيد فى  1982-06-29برقم ايداع
 1886وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء القيد الرئيسى اخر
بالعنوان مدينه السادات وحده رقم  39بالمنطقه الصناعيه المطورين عن نشاط  /تصنيع اكواب كرتون غير
مطبوعه
 - 16عبدالغنى احمد عبدالغنى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69409قيد فى  2019-09-26برقم
ايداع  1909وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دجوى ملك/لمياء سيد
عطيه
 - 17السيد سالم السيد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  71034قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1671
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جزيره بلى القليوبيه ملك/صالح السيد
سلمه
 - 18محسن عبد ا عبد الهادى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  54423قيد فى  2000-05-10برقم ايداع
 1621وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الطريق المرصوف العمومي -
كفر تصفا  -كفر شكر  -القليوبية  -ملك  /مصطفي احمد سيد احمد حجاج
 - 19حامد حامد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58640قيد فى  2003-06-21برقم ايداع 1511
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ناهد كمال عبدا
 - 20محمود مجدي محمد رفعت عبد الحميد العدل تاجر فرد سبق قيده برقم  71045قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  1715وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بنها  -مركز بنها
جمجرة الجديدة  -القليوبية  -ملك فاطمة فتوح سليمان
 - 21تامر فاروق سعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60704قيد فى  2005-01-15برقم ايداع 135
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /جمجره الجديده ملك
 /اسلم جمال عبد الحميد حسين
 - 22سناء منصور تهامى السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65430قيد فى  2009-08-03برقم ايداع
 2222وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبه المفتى طريق كفر ابو
زهره
 - 23سعد توفيق ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44246قيد فى  1989-12-16برقم ايداع 5222
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل صفه المحل الكائن فى ابوزعبل
شرق السكه الحديد امام محطه القطار ملك/السيد محمود سرحان الى رئيسى اخر المقيد برقم سجل 14154
المودع فى2013/4/21
 - 24مصطفي محمد مصطفي محمد النعناعي تاجر فرد سبق قيده برقم  70068قيد فى  2021-07-12برقم
ايداع  1611وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
شارع خلف الوحده الصحيه ميت عاصم ملك  /محمود صالح جوده
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2002-07-29برقم ايداع
2109وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/معلف تجاره وتربيه وتسمين
مواشى حلبه
 - 2أيمن رفعت عبدالمنعم عبدالحافظ مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57395قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
611وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/حبوب وعلفه وخاما تها
 - 3هناء فهمى بيومى حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم  65243قيد فى  2009-03-31برقم ايداع 997وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى/بيع مأكولت ومشروبات كافيه(تيك
اواى)
 - 4محمود عبدا عبدالفتاح أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68477قيد فى  2017-04-09برقم ايداع 922
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح يضاف للنشاط  /توريد وتركيب انظمه الحريق وانظمه
اطفاء الحريق وانظمه التيار الخفيف واعمال الكهروميكانيكيه الى النشاط الصلى  /مقاولت  /فيما عدا المن
والحراسه والكاميرات اللسلكيه وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه
 - 5محمد يوسف احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57118قيد فى  2002-06-03برقم ايداع
1469وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب توريدلت وتوكيلت
تجاريه
 - 6اشرف الدسوقى على البصيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  60501قيد فى  2004-10-31برقم ايداع
3028وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مخبز بسكويت ايس كريم
 - 7احمد عبدالعليم نور الدين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  59537قيد فى  2004-02-15برقم ايداع
353وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره وبيع محمول
 - 8عبدالغنى احمد عبدالغنى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69409قيد فى  2019-09-26برقم ايداع
1909وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى النشاط/وللغير
 - 9احمد طلعت عبد الوهاب عبد الشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  70964قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
1354وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  /مزرعه تسمين وبيع
دواجن
 - 10راضى للصلب تاجر فرد سبق قيده برقم  71033قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1669وفى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تجارة حديد وصلب
 - 11محسن عبد ا عبد الهادى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  54423قيد فى  2000-05-10برقم ايداع
1621وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح بيع بن
 - 12حامد حامد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58640قيد فى  2003-06-21برقم ايداع 1511وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح معلف بيع مواشى
 - 13شحته محمود محمد احمد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  62876قيد فى  2006-05-30برقم ايداع
2071وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش
الى النشاط الصلى مقهى عام فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه
 - 14احمد فتح الباب احمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  63890قيد فى  2007-01-16برقم ايداع 118
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح يحزف من النشاط  /توريد عمال بوفيهات
 - 15حماده رجب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69560قيد فى  2020-07-28برقم ايداع 836وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط العمال المساحية و أعمال اللند سكيب
 - 16بسيمه محمد الراضى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60905قيد فى  2005-03-07برقم ايداع 705
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تجارة و توريد مواد غذائية
 - 17برباريه بسطوروس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  45966قيد فى  1991-03-17برقم ايداع 850
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /ورشه اصلح مساعدين
 - 18تامر فاروق سعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60704قيد فى  2005-01-15برقم ايداع 135وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه
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 - 19سناء منصور تهامى السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65430قيد فى  2009-08-03برقم ايداع
2222وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /حديد وصاج وخرده وبنت
وتوريدات عموميه
 - 20الء وليد السيد عبدالحميد عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  70952قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
1308وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تعبئه واعاده تعبئه وبيع الزيوت
النباتيه الغذائيه
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70988وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-29برقم ايداع  1,456.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /مكتب المروه للتوريدات العموميه
واعمال النظافه
 - 2فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65243وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-31برقم ايداع  997.000الى  :السمة التجاريه الى ليوجد
 - 3فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60501وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-31برقم ايداع  3,028.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /مخبز النور للنتاج بسكويت اليس كريم
 - 4فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61654وتم ايداعه بتاريخ
 2005-09-03برقم ايداع  2,776.000الى  :تعديل السمه التجاريه  /المدينه المنوره للمقاولت العموميه
والتوريدات
 - 5فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  71033وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  1,669.000الى  :راضى للصلب
 - 6فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71033وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  1,669.000الى  :ل يوجد
 - 7فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60704وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-15برقم ايداع  135.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /مكتب الهدى للمقاولت العموميه
 - 8فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70952وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-11برقم ايداع  1,308.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /فورايه لتعبئه واعاده تعبئه وبيع
الزيوت النباتيه الغذائيه

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1حنان محمود محمد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  69118قيدت فى  2018-11-26برقم ايداع
 3082وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم جميع المستحقات
الخاصه بهم
 - 2تعديل السم التجارى  /زينب محمود عبدالحميد مصطفى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  53374قيدت
فى  1999-09-13برقم ايداع  2750وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه
وتصفيتها نهائيا
 - 3اصبحت الشركه توصيه بسيطه بعقد ملخصه مسجل برقم 87لسنه  2005تجارى بنها ومشهر عنه شركة
سبق قيدها برقم  60793قيدت فى  2005-02-13برقم ايداع  381وفى تاريخ  2022-06-08تم محو -
شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك مستحقاته
 - 4احمدالسيد احمد النادى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  53279قيدت فى  1999-08-22برقم ايداع
 2492وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا وحصول كل شريك
على حصته فى راس المال
 - 5محمد السيد سلمه شعلن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53289قيدت فى  1999-08-24برقم ايداع
 2515وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها للوفاه
 - 6تعديل اسم الشركة الى مجدى محمد مرسى واحمد محمد متولى الشعراوى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم
 38351قيدت فى  1986-10-22برقم ايداع  3566وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل
الغاء الفرع المودع برقم  3566ورقم سجل  38351بنها
 - 7طلعت اسماعيل مصيلحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  46814قيدت فى  1992-07-11برقم ايداع
 1707وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل بموجب عقد حل مصدق على توقيعاته برقم
/1590ا لسنه  2022اتفق الشركاء على فسخ الشركه واعتبارها كان لم تكن
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رأس المال
 - 1تعديل السم التجارى ليصبح  /شركه محمد شكرى عبد الباقى هيكل وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 66536قيدت فى  2012-02-19برقم ايداع 443وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس
مالها 10,000,000.000
 - 2تعديل اسم الشركه الى جوده عطيه محمد السيد مدكور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  68836قيدت فى
 2018-03-11برقم ايداع 716وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,104,000.000
 - 3تعديل السم التجارى الى عمرو احمد مصلحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  64149قيدت فى
 2007-03-12برقم ايداع 879وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,500,000.000

العناوين
 - 1أبناء مخلوف لصناعة الشنط والكياس النايلون ( محمد حسنى مخلوف وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم
 30644قيدت فى  1981-08-15برقم ايداع 2173وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الغاء الفرع للشركه وهو محل رقم 16ب بالعقار رقم 2ا عمارات الفاروقيه بشارع جسر السويس
قسم النزهه الجديده اعتبارا من  2022/2/28على ان يتم تسليمه للمؤجر بتاريخ 2022/3/7

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  66536 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-02-19برقم ايداع  443الى تعديل السم التجارى ليصبح  /شركه محمد شكرى عبد
الباقى هيكل وشريكته

الشخاص
 - 1ياسر لطفى محمد سليمان العباسى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13327وتم ايداعه بتاريخ
 1964-10-12برقم ايداع  784تم التأشير فى تاريخ  2021-01-20بــ  :بموجب قرار وزير النتاج
الحربى رقم  89لسنه 2021تولى السيد المهندس  /ياسر لطفى محمد سليمان العباسى نائب رئيس مجلس ادارة
الشركه
 - 2حسام حسن عبدالحميد موسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13327وتم ايداعه بتاريخ
 1964-10-12برقم ايداع  784تم التأشير فى تاريخ  2021-01-20بــ  :بموجب قرار وزير النتاج
الحربى رقم  184لسنه 2022تم تعين السيد/حسام حسن عبدالحميد لمدد عام اعتبارا من 2022/5/13
 - 3محمد المختار عبدا دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  68836وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-11برقم ايداع  716تم التأشير فى تاريخ  2021-02-21بــ  :دخول
 - 4اسماء محمد العربى محمد الشحات دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  68836وتم
ايداعه بتاريخ  2018-03-11برقم ايداع  716تم التأشير فى تاريخ  2021-02-21بــ :
 - 5هدى محمد عبدالعزيز محمد دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  68836وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-11برقم ايداع  716تم التأشير فى تاريخ  2021-02-21بــ :
 - 6محمد شكرى عبدالباقى محمد هيكل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  66536وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-19برقم ايداع  443تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :منفردا فى جميع اعمال الشركه
وامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها وحق الستدانه
ورهن مقومات الشركه الماديه والمعنويه وبيع اصولها واليجار والشراء وله كافه السلطات والصلحيات فى
تحقيق غرض الشركه وله الحق فى توكيل الغير فى كل ابو بعض مماذكر
 - 7احمد محمد شكرى عبد الباقى هيكل شريك متخارج المقيد برقم قيد  66536وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-19برقم ايداع  443تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :بعد استلمه كافه حقوقه
 - 8رنا محمد شكرى عبد الباقى هيكل شريك متضامن المقيد برقم قيد  66536وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-19برقم ايداع  443تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :شريك متضامن بالشركه
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تجديد افراد
 - 1رمضان عبده عبدالصمد عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  45338 :قيدت فى  1990-10-09برقم
ايداع  3261وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-08
 - 2محمد عبد الفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  66697 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع
 1570وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-03
 - 3محمد حسين ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  63001 :قيدت فى  2006-06-21برقم ايداع
 2333وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 4عصام نصيف راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  39282 :قيدت فى  1987-05-09برقم ايداع
 1471وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 5مى محمد صلح الدين الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  56877 :قيدت فى  2002-03-20برقم
ايداع  737وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 6فادى سمير عبوده عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  63706 :قيدت فى  2006-11-27برقم ايداع
 4168وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 7محمد جودة راشد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67383 :قيدت فى  2014-05-15برقم ايداع
 952وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-14
 - 8امين احمد خليل الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  50808 :قيدت فى  1997-04-03برقم ايداع
 1009وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 9منى كمال عبد العظيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  58642 :قيدت فى  2003-06-21برقم ايداع
 1520وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-20
 - 10محمد عبدالعزيزعبدالعزيز على الدبيكى تاجر فرد سبق قيده برقم  65092 :قيدت فى
 2015-08-10برقم ايداع  1667وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-08-09
 - 11محمد عبد الحليم على عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  67578 :قيدت فى  2015-01-04برقم
ايداع  19وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-03
 - 12زينب عبد الفتاح السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  67800 :قيدت فى  2015-08-30برقم
ايداع  1804وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-29
 - 13دكتور داود فايز داود تاجر فرد سبق قيده برقم  28734 :قيدت فى  1980-03-17برقم ايداع
 685وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-16
 - 14خالد محى الدين فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  61217 :قيدت فى  2005-05-21برقم ايداع
 1602وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 15ابراهيم مسعود زكى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  67656 :قيدت فى  2015-03-11برقم ايداع
 651وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-10
 - 16محمود عبدا عبدالفتاح أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68477 :قيدت فى  2017-04-09برقم
ايداع  922وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 17هانم امين العزب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19835 :قيدت فى  1973-08-23برقم ايداع
 1706وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-22
 - 18احمد السيد عفيفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  38727 :قيدت فى  1987-01-13برقم ايداع
 126وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-12
 - 19محمد يوسف احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57118 :قيدت فى  2002-06-03برقم
ايداع  1469وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-02
 - 20يحى محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60192 :قيدت فى  2004-07-25برقم ايداع
 2140وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-24
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1816

 - 21كارم السيد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  51054 :قيدت فى  1997-06-17برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
 - 22حامد حامد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58640 :قيدت فى  2003-06-21برقم ايداع
 1511وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-20
 - 23وليد كمال على عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  66322 :قيدت فى  2011-08-15برقم ايداع
 1964وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-14
 - 24محمد احمد مصطفى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  64203 :قيدت فى  2007-03-21برقم
ايداع  1030وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 25على ابو سريع محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  31676 :قيدت فى  1982-04-02برقم ايداع
 1272وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-04-01
 - 26احمد حسين ابراهيم راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  30066 :قيدت فى  1981-03-02برقم ايداع
 502وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-01
 - 27احمد حسين ابراهيم راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  30066 :قيدت فى  1992-05-27برقم ايداع
 1350وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 28عواطف شعبان عبدالنبى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  34691 :قيدت فى  1984-04-19برقم
ايداع  1341وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-18
 - 29رمضان ابراهيم محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  39314 :قيدت فى  1987-05-19برقم
ايداع  1554وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-18
 - 30واجبات عبد الرحمن عبد المعطى على تاجر فرد سبق قيده برقم  55632 :قيدت فى 2001-02-26
برقم ايداع  981وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-25
 - 31رشا صلح عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67384 :قيدت فى  2014-05-18برقم
ايداع  954وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-17
 - 32محمد سعيد محمد عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  31931 :قيدت فى  1982-06-29برقم
ايداع  1886وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 33محمد سعيد محمد عبد المطلب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  31931 :قيدت فى 1987-12-07
برقم ايداع  3882وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-06
 - 34اشرف عبدالمعطى محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  50670 :قيدت فى  1997-02-27برقم
ايداع  513وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 35محمد امين مغاورى شافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  64461 :قيدت فى  2007-08-20برقم ايداع
 2484وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-19
 - 36بهية السيد عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65257 :قيدت فى  2009-04-06برقم
ايداع  1071وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-05
 - 37سحر بخيت محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  65720 :قيدت فى  2010-03-08برقم ايداع
 663وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 38امل محمود محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  49448 :قيدت فى  1996-01-20برقم ايداع
 227وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 39محمد نجيب احمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  28173 :قيدت فى  1979-11-14برقم
ايداع  2678وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-13
 - 40سحر فؤاد حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  65448 :قيدت فى  2009-08-18برقم ايداع
 2361وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-17
 - 41مشيره محمد صابرى السيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  68033 :قيدت فى  2016-05-05برقم
ايداع  1110وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 42ابراهيم شوقى محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  16350 :قيدت فى  1981-02-14برقم ايداع
 353وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
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 - 43شريفه بديع عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  50890 :قيدت فى  1997-05-05برقم ايداع
 1318وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-04
 - 44محسن عبد ا عبد الهادى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  54423 :قيدت فى  2000-05-10برقم
ايداع  1621وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-09
 - 45هانى محمد عبد المجيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  67369 :قيدت فى 2014-05-06
برقم ايداع  874وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-05
 - 46جمال رزق احمد محمود الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  68454 :قيدت فى 2017-03-20
برقم ايداع  711وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 47محمد عبدالخالق محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63633 :قيدت فى  2006-11-08برقم
ايداع  3934وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 48احمد حسن احمد حاج تاجر فرد سبق قيده برقم  63945 :قيدت فى  2007-01-30برقم ايداع
 270وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 49امانى كمال صديق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  64838 :قيدت فى  2008-05-13برقم ايداع
 1225وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-12
 - 50رشاد عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12116 :قيدت فى  1962-06-28برقم ايداع
 971وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 51ساويرس يوسف ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  46773 :قيدت فى  1992-06-22برقم ايداع
 1543وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 52ناديه مصطفى كمال عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  51021 :قيدت فى  1997-06-07برقم
ايداع  1700وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 53أيمن محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  57390 :قيدت فى  2002-07-29برقم ايداع 2092
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-28
 - 54احمد فتح الباب احمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  63890 :قيدت فى  2007-01-16برقم ايداع
 118وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 55شريف عبد المنعم عبد ا عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  66497 :قيدت فى 2012-01-12
برقم ايداع  103وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 56ابراهيم على ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  54033 :قيدت فى  2000-02-15برقم ايداع
 525وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-14
 - 57برباريه بسطوروس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  45966 :قيدت فى  1991-03-17برقم ايداع
 850وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-16
 - 58اسامه محمد عبداللطيف محمد الكشك تاجر فرد سبق قيده برقم  52747 :قيدت فى 1999-03-25
برقم ايداع  901وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-24
 - 59تامر فاروق سعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60704 :قيدت فى  2005-01-15برقم ايداع
 135وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-01-14
 - 60صلح عبد اللطيف عبد اللطيف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  67604 :قيدت فى
 2015-01-26برقم ايداع  190وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-01-25
 - 61السيد غنيمى متولى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  57771 :قيدت فى  2002-09-21برقم ايداع
 2592وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-20
 - 62سناء منصور تهامى السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65430 :قيدت فى  2009-08-03برقم
ايداع  2222وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-08-02
 - 63سناء جوده عبد الرحمن شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  66573 :قيدت فى  2012-03-22برقم
ايداع  779وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 64صيدليه هيلدا لبيب اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  23631 :قيدت فى  1976-06-02برقم ايداع
 1320وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
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 - 65سيد احمد محمود الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  56234 :قيدت فى  2001-08-11برقم ايداع
 2450وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 66محمد محمد محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56847 :قيدت فى  2002-03-11برقم ايداع
 637وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 67ثناء فتحى حسنين سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  63468 :قيدت فى  2006-09-20برقم ايداع
 3504وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-19
 - 68محمد عبد الواحد عبد الفتاح عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  64053 :قيدت فى 2007-02-22
برقم ايداع  622وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 69اشرف محمد عفيفى الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  65695 :قيدت فى  2010-02-16برقم ايداع
 432وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-15
 - 70سعد توفيق ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44246 :قيدت فى  1989-12-16برقم ايداع
 5222وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-15
 - 71عصام صلح محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  56403 :قيدت فى  2001-09-18برقم ايداع
 2892وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 72تامر احمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57394 :قيدت فى  2002-07-29برقم ايداع
 2098وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-28
 - 73زينب احمد اسماعيل شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  65590 :قيدت فى  2009-12-10برقم ايداع
 3310وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-09
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تجديد شركات
 - 1شركه جلل محمد جلل حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  48342 :قيدت فى 1994-08-18
برقم ايداع  2214وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/08/2024
12:00:00ص
 - 2تعديل الكيان القانونى للشركه من توصيه الى شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  50930 :قيدت فى
 1997-05-17برقم ايداع  1458وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 3تعديل السم التجارى  /زينب محمود عبدالحميد مصطفى وشريكها شركة سبق قيدها برقم 53374 :
قيدت فى  1999-09-13برقم ايداع  2750وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 12/09/2024ص
 - 4اصبحت الشركه توصيه بسيطه بعقد ملخصه مسجل برقم 87لسنه  2005تجارى بنها ومشهر عنه شركة
سبق قيدها برقم  60793 :قيدت فى  2005-02-13برقم ايداع  381وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2020ص
 - 5احمدالسيد احمد النادى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  53279 :قيدت فى  1999-08-22برقم ايداع
 2492وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/08/2024ص
 - 6تعديل اسم الشركة الى ابناء الحاج مصيلحى العرنوسى وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم  32248 :قيدت
فى  1982-10-19برقم ايداع  2727وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/10/2022ص
 - 7تعديل اسم الشركه الى محمد حسين محمد طه نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  61249 :قيدت فى
 2005-05-28برقم ايداع  1670وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2025ص
 - 8تعديل اسم الشركةالى محمد حبشى زيادة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  21393 :قيدت فى
 1974-10-02برقم ايداع  2154وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/10/2024ص
 - 9مصنع قليوب للنسيج شركة سبق قيدها برقم  21393 :قيدت فى  1974-10-02برقم ايداع 2154
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/10/2024ص
 - 10شركه الغباشى للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  46528 :قيدت فى  1992-01-25برقم
ايداع  241وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/01/2027
ص
 - 11تعديل اسم الشركة الى ورثة معوض احمد ابراهيم دهمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم 50627 :
قيدت فى  1997-02-05برقم ايداع  316وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/02/2027ص
 - 12محمد السيد سلمه شعلن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53289 :قيدت فى  1999-08-24برقم
ايداع  2515وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/08/2019
12:00:00ص
 - 13شركة بنها للصناعات اللكتلرونيه شركة سبق قيدها برقم  13327 :قيدت فى  2011-01-06برقم
ايداع  48وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/01/2021
ص
 - 14كاترون بنها شركة سبق قيدها برقم  13327 :قيدت فى  2011-01-06برقم ايداع  48وفى تاريخ
 2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/01/2021ص
 - 15تعديل اسم الشركة الى مجدى محمد مرسى واحمد محمد متولى الشعراوى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم
 38351 :قيدت فى  1986-10-22برقم ايداع  3566وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/10/2021ص
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 - 16اعتدال هلل مهدى السيد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  50162 :قيدت فى  1996-10-08برقم
ايداع  3245وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/10/2026
12:00:00ص
 - 17عبد الجواد موسى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  49243 :قيدت فى  1995-10-23برقم ايداع
 2760وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2025ص
 - 18تعديل اسم الشركة الى محمد فاروق فراج وشريكته شركة سبق قيدها برقم  49530 :قيدت فى
 1996-03-06برقم ايداع  610وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2026ص
 - 19شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  47900 :قيدت فى 2002-05-12
برقم ايداع  1251وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/05/2027
12:00:00ص
 - 20ليوجد شركة سبق قيدها برقم  47900 :قيدت فى  2002-05-12برقم ايداع  1251وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2027ص
 - 21شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا (( مجمع المخابز اللية بنها)) شركة سبق قيدها برقم 47900 :
قيدت فى  1993-12-20برقم ايداع  3383وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 19/12/2023ص
 - 22شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  47900 :قيدت فى  1993-12-20برقم
ايداع  3384وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2023
12:00:00ص
 - 23شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  47900 :قيدت فى  1993-12-20برقم
ايداع  3386وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2023
12:00:00ص
 - 24طلعت اسماعيل مصيلحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  46814 :قيدت فى  1992-07-11برقم
ايداع  1707وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 25مصطفى ابراهيم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67210 :قيدت فى  2013-11-19برقم ايداع
 2341وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/11/2023ص
 - 26شركه عطيه سويدان وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  35266 :قيدت فى  1984-10-08برقم ايداع
 2856وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/10/2024ص
 - 27الشركه المصريه لتجاره الكيماويات " سيجال " شركة سبق قيدها برقم  70984 :قيدت فى
 1978-11-22برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/11/2023ص
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