جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب كوم حماده 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
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قيود أفراد
 - 1اسماعيل احمد اسماعيل مبروك تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1284ورقم قيد  14458محل رئيسى عن محل بيع اعلف ,بجهة محافظة البحيرة كوم شريك  /بملك/
منشاوى عبد الرؤف امين
 - 2عبدالمالك عقيله عبدالسيد عبدالوكيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1285ورقم قيد  14459محل رئيسى عن مركز تجميع اللبان ,بجهة محافظة البحيرة ع واعر -رزافة بملك/
فارس عقيلة عبدالسيد عبدالوكيل
 - 3عبد المقصود عاطف عبد المقصود عصفور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  1297ورقم قيد  12784رئيسى آخر عن مصنع ملبس جاهزه ( فيما عدا تصنيع وبيع الملبس
والكسوار والمهمات العسكريه ,بجهة محافظة البحيرة شارع وسط البلد  -بملك  /محمد عبدالرحمن فتحي محمد
صوابي
 - 4حسام محمد محمد احمد شبانه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1290
ورقم قيد  14460محل رئيسى عن مكتب توريد حاصلت زراعية ,بجهة محافظة البحيرة النجاح بملك/احمد
محمد محمد احمد
 - 5ريهام عماد محمد عبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1293
ورقم قيد  14461محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة البحيرة البلكوس بملك/ابتسام عبدا عبيد
خليل
 - 6محمد نصر حامد حميده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1294
ورقم قيد  14462محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة الشهيد قنديل عمر مكرم /بملك/
ربيع نصر حامد حميده
 - 7سماء جمال رزيقى محمد عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1298ورقم قيد  14463محل رئيسى عن تدريب وتاهيل مهنى (فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمه) موافقه امنيه رقم 2922بتاريخ  ,2022/5/24بجهة محافظة البحيرة واقد /
بملك /عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ ناصف
 - 8احمد ابو النجا محمد الشافعى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1303
ورقم قيد  12696رئيسى آخر عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة البحيرة منشاة ناصر/بملك /ابو النجا محمد
محمد الشافعى
 - 9عبد الفتاح عبد التواب محمد السطوحى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  1306ورقم قيد  14464محل رئيسى عن بيع مبيدات وبذور ومخصبات زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة
قرية حراء  /بملك /محمد عبد الفتاح عبد التواب السطوحى
 - 10وسيم حمدان احمد احمد الحورانى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1307ورقم قيد  14465محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن (بعدالحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة البحيرة شارع العشرين بارض الجمعية بملك/وليد حمدان احمد
الحورانى
 - 11ايمان رمضان امين الشافعي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1312
ورقم قيد  12439رئيسى آخر عن بيع اعلف ,بجهة محافظة البحيرة خربتا  -بملك  /ياسر عبدالقادر سلمه
خيرا
 - 12ضياء حمدى عبد الجميل على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1310ورقم قيد  14466محل رئيسى عن توريد حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ق اليمان (ح)
غرب البحر بملك /عماد حمدى عبد الجليل على
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 - 13لطفى محمد عبد الحميد حميدان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1322ورقم قيد  14467محل رئيسى عن فراكة ارز ,بجهة محافظة البحيرة الوفائيه بملك /محمد عبد الحميد
اسماعيل حميدان
 - 14احمد ابراهيم مصطفي محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1323ورقم قيد  14468محل رئيسى عن مركز تدريب وتاهيل مهني (فيما عدا المن والحراسه والنترنت
بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة البحيرة شارع مدرسة الشوربجي  -بملك  /اسامه منسي
توفيق
 - 15عبد السلم عبد الرحمن عبد السلم فياض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  1329ورقم قيد  14469محل رئيسى عن تجاره خيش وبلستيك ,بجهة محافظة البحيرة النجيله بملك /
منى شبل محمد يونس
 - 16رمضان عيد محمد غانم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1334
ورقم قيد  14470محل رئيسى عن مكتب توريد حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة منشاه ابو ريه بملك
 /عيد محمد احمد غانم
 - 17دعاء احمد احمد درويش حجاج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1341ورقم قيد  14472محل رئيسى عن احذيه ,بجهة محافظة البحيرة ش الجلء /بملك /محمد على عبد
الهادى ضرغام
 - 18سمير صبرى الصابر عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1342ورقم قيد  14473محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة اليمان ط التحرير بملك /
تامر محمد عطيه البندارى
 - 19محمود مصطفي عبد الرسول غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1345ورقم قيد  14474محل رئيسى عن مصنع اعلف ,بجهة محافظة البحيرة كفر غرين  -بملك  /محمد
عبدالرسول محمد غنيم
 - 20هبه رزق احمد النوام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  1346ورقم
قيد  14475محل رئيسى عن ورشه موبليات ,بجهة محافظة البحيرة شارع جمال عبد الناصر بملك  /محمد
رفعت عبد الرازق
 - 21محمد السيد عبدالمحسن الشكعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1354ورقم قيد  14476محل رئيسى عن موقع تعليم اون لين( فيما عدا المن والحراسه واصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف  -بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة البحيرة كوم شريك -
بملك  -محمود محمد عبدالمقصود ابو احمد
 - 22احمد دسوقي عبدالحميد كساب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1370ورقم قيد  14362رئيسى آخر عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة النجيله  -بملك  /دسوقي حامد محمد
سعد
 - 23صبحى هاشم احمد عيسى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1355
ورقم قيد  14477محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة البحيرة الطود بملك/مدحت صبحى هاشم عيسى
 - 24شبل احمد محمد مكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1356ورقم
قيد  14478محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة البحيرة ابوالخاوى بملك/رضا عبدالفتاح السيد الفقى
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 - 25صفاء فؤاد محمود عبدالحميد عباس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1362ورقم قيد  14479محل رئيسى عن بيع وشراء اجهزة محمول ,بجهة محافظة البحيرة ش مدرسة ناصر
بملك/محمد احمد تميم
 - 26محمد نبيه محمود غازى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1364
ورقم قيد  14480محل رئيسى عن مخبز الى كامل ,بجهة محافظة البحيرة ابوصماده بملك/جمال جابر حمد
الصباغ
 - 27طه ماجد عبدالشافي ابو شوشه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1371ورقم قيد  14481محل رئيسى عن مصنع منتجات خشبيه ,بجهة محافظة البحيرة الطيريه  -بملك /
ماجد عبد الشافي ابو شوشه
 - 28مجدى يس ابوعتيق النجار تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1392
ورقم قيد  14482محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة البحيرة دست الشراف بملك  /اميره السيد عبد
الغفار
 - 29القطب محمد القطب ابو سلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1395ورقم قيد  14483محل رئيسى عن ورشه لحام معادن ,بجهة محافظة البحيرة ق الشروق بملك  /رافت
محمد احمد العباسى
 - 30اسلم محمد عبدالحليم عبدالرافع بدير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  1396ورقم قيد  14484محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك/محمد
جابرحمدى باشا
 - 31ندى عبد الفتاح حامد ابو سكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1397ورقم قيد  14485محل رئيسى عن مبيدات واسمده وبذور زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة الجلء بيبان
 /بملك /فتحيه جاد ا السيد حسين
 - 32محمد عبدالقوى عبدالعزيز المرادنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1398ورقم قيد  14486محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة بجوار كوبرى داود بملك/
رمضان جمال عبدالمقصود
 - 33ايهاب عرابى محمد داود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1402
ورقم قيد  14488محل رئيسى عن تصميم ازياء ,بجهة محافظة البحيرة نتما بملك  /عرابى محمد محمد داود
 - 34عطيه شحاته متى مسعود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1403
ورقم قيد  14489محل رئيسى عن مكتب للتوريدات العمومية(فيما عدا توريد العمالة وتوريد الكمبيوتر) ,بجهة
محافظة البحيرة قرية بغداد بملك/نجفه شوقى عطاا حبشى
 - 35شيماء محمد السيد متولى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1405
ورقم قيد  14490محل رئيسى عن مستلزمات رى حديث ,بجهة محافظة البحيرة النجاح بملك/احمد عبده احمد
موسى
 - 36ساره مبروك عبد ربه قرقاش تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1408ورقم قيد  14491محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة كوم شريك /بملك /ابراهيم جابر
ابراهيم غباشى
 - 37زبيده شحاته احمد يوسف المزين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1409ورقم قيد  14492محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة كفر غرين /بملك /احمد حامد فتيانى
زيتون
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 - 38ياسر كامل سعيد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1415
ورقم قيد  2431رئيسى آخر عن مدشه ,بجهة محافظة البحيرة خلف هندسه الكهرباء حى الزهور بملك  /كامل
سعيد عبد الفتاح
 - 39عبدالحليم السيد عبدالحليم النزلوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1424ورقم قيد  14493محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة البحيرة الطيرية بملك/محمد فتح
خميس الخرس
 - 40حسن كمال حامد عريشه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1437
ورقم قيد  14494محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة البحيرة مركز بدر بملك  /رضا عبد العاطى
احمد عطيه
 - 41منى عاطف ابراهيم زقزوق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1440ورقم قيد  14495محل رئيسى عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة البحيرة الصواف  /بملك /نصر
محمود محمد ابو العطا سعد
 - 42ايمان عبدالعزيز محمد عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  1445ورقم قيد  14496محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة دمتيوه  -بملك  /رزق
جرجس اسعد ميخائيل
 - 43عماد عطيه اسماعيل مسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1465ورقم قيد  14134رئيسى آخر عن ورشة نجاره يدوى ,بجهة محافظة البحيرة شابور /بملك /عطيه
اسماعيل مسعود مسعود
 - 44رجب جمال عباس شاكر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1460
ورقم قيد  14497محل رئيسى عن بيع حلويات جاهزه ,بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير بجوار المزلقان
البحرى  -بملك  /اشرف احمد محمود الزواوى
 - 45محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1476
ورقم قيد  13542رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة عزبة الجيزاويه  -قرية عمرو بن
العاص  -بملك  /حسان محمد دويدار
 - 46مصطفي احمد حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1473
ورقم قيد  14499محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة مفارق النعناعي  -النجاح -بملك /
اشرف محمد المام
 - 47انور حافظ محمد كامل مرسى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1484ورقم قيد  14500محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة
سرسيقا /بملك /سماح حمدان محمد عجور
 - 48ياسر محمد عبد الستار محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1485ورقم قيد  14501محل رئيسى عن مطعم فول وفلفل ,بجهة محافظة البحيرة ش بور سعيد بملك /
هشام وهانى اسماعيل رياض الكشكى
 - 49نشوى ربيع جابر العباسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1486
ورقم قيد  14502محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة البحيرة بيبان /بملك /محمد عبد المطلب
محمد علوانى الشناوى
 - 50عبد الكريم عبد الجواد حوته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1495
ورقم قيد  1467رئيسى آخر عن محطة تموين سيارات ,بجهة محافظة البحيرة الحدين  /بملك/منتهى محمد عبد
الرحمن ابو سعيفه
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 - 51محمود محمد عبدالحليم شلش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1491ورقم قيد  14503محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل ومطهرات ومكملت غذائيه ( بعد
استخراج التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة البحيرة خلف مدرسة عيسي موسي العداديه  -بملك  /حسام مصطفي
محمد فهمي
 - 52فرحات اسماعيل عبد المنعم حجازى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  1492ورقم قيد  14504محل رئيسى عن ورشة ميكانيكا ,بجهة محافظة البحيرة بريم  /بملك /اسماعيل
عبد المنعم اسماعيل حجازى
 - 53صبحى عبداللطيف محمد عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1493ورقم قيد  14505محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك/نبيل عبدالرحمن
عزالعرب دغيدى
 - 54احمد خالد نبوى محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  1505ورقم
قيد  14506محل رئيسى عن قطع غيار كهرباء ومستلزمات رى حديث ,بجهة محافظة البحيرة نادى بدر
الرياضى بملك  /نادى مركز بدر الرياضى
 - 55محمد بهاء الدين فتح ا محمد ناجى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  1529ورقم قيد  14507محل رئيسى عن ورشه نجاره يدويه ,بجهة محافظة البحيرة جزاير عيسى
بملك  /بهاء الدين فتح ا محمد عبد الرؤف
 - 56احمد محمد عبدالغني النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1531
ورقم قيد  14508محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع وبيع الملبس والمهمات والكسسوارات
العسكريه ,بجهة محافظة البحيرة شارع مدرسة عيسي موسي عمارة الضرائب القديمه  -بملك  /عبدا راضي
السيد المحرقاوى
 - 57محمد احمد صديق ابراهيم امبابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1534ورقم قيد  14509محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة دمشلى بملك  /محمد عبد
المجيد على سلم

فروع الفراد
 - 1عاطف السيد رياض النجار قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  1283ورقم قيد  7928محل فرعى عن
ورشه نجارة بجهة محافظة البحيرة قرية النجيله  -بملك  /اشرف عبد العزيز ابراهيم ابو اسماعيل
 - 2ابراهيم محمد اللمى عفيفى قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1500ورقم قيد  1532محل فرعى عن
تصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه بجهة محافظة البحيرة عزبة رشوان-طريق مصنع قها-منطقة62بملك/اشرف
مبروك احمد ابوالعينين

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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قيود الشركات
 - 1شركه  /احمد خالد عبد الجواد ابراهيم جادا وشريكه شركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  1400ورقم قيد  14487مركز عام عن مقاولت متكامله  -توريدات مواد
بناء بجهة محافظة البحيرة شارع الصالحين بملك ممدوح محمد احمد القصاص
 - 2شركة  -احمد جمعه امام الخضرجي وشركاه شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  1470ورقم قيد  14498مركز عام عن بيع بقاله ومياه غازيه في زجاجات مغلقه ماعدا
البيره بجهة محافظة البحيرة الطود  -بملك  /احمد مهينه

فروع الشركات
 - 1شركةالحجاز للمواد البتروليه ( عبدا عبد الهادى عبد العزيز الدامي وشريكه ) قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  1378ورقم قيد  7034فرعى عن مقر ادارى بجهة محافظة البحيرة عزبة سالم جبريل -
بملك  /عبد الهادى عبدالعزيز الدامي
 - 2ليوجد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  1378ورقم قيد  7034فرعى عن مقر ادارى بجهة
محافظة البحيرة عزبة سالم جبريل  -بملك  /عبد الهادى عبدالعزيز الدامي

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

محو  -شطب
 - 1حسين مصطفي حسن عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  12077قيد فى  2019-05-15برقم ايداع 936
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا  -وكذالك
الرئيسي الخر المودع برقم  1279لسنة 2019
 - 2حسين مصطفى حسن عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  12077قيد فى  2019-07-16برقم ايداع 1279
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر
 - 3طارق احمد عبد الفتاح فياله تاجر فرد سبق قيده برقم  5827قيد فى  2005-03-29برقم ايداع 234
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 4شاميه محمد اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  7540قيد فى  2008-09-07برقم ايداع  737وفى تاريخ
 2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم المحو لوفاة التاجرة
 - 5عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2020-08-20برقم ايداع
 1112وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل الغاؤ المحل الرئيسى الخر واقتصار النشاط على
المحل الرئيسى فقط
 - 6بسمه حمدى عبد الهادى ضحا تاجر فرد سبق قيده برقم  10220قيد فى  2016-10-27برقم ايداع
 1452وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا
 - 7رضا احمد رجب السواق تاجر فرد سبق قيده برقم  3420قيد فى  1999-09-27برقم ايداع  774وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط
 - 8اسلم حامد عبد المولى فرج غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9746قيد فى  2016-01-18برقم ايداع 60
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره لنعدام النشاط
 - 9نبيه محمود غازى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  9891قيد فى  2016-03-28برقم ايداع  484وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره لوفاه التاجر
 - 10محمد حامد على رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  9952قيد فى  2016-04-24برقم ايداع  649وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط
 - 11محمد عبد المعطى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12350قيد فى  2019-10-28برقم ايداع
 1804وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 12صيدليه د محمد جمال تاجر فرد سبق قيده برقم  13125قيد فى  2021-01-12برقم ايداع  51وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 13حامد احمد حامد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  13662قيد فى  2021-09-15برقم ايداع 1607
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 14ايمان رضا حامد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  11260قيد فى  2018-05-21برقم ايداع 910
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 15احمد صلح الدين رجب امين تاجر فرد سبق قيده برقم  10989قيد فى  2018-02-07برقم ايداع
 189وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 16نبيل فخرى رسلن بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  13263قيد فى  2021-03-11برقم ايداع  459وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 17ناديه لطفى عبد المجيد خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم  13889قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 2189وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا
 - 18سامي محمد محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  5876قيد فى  2005-05-07برقم ايداع  316وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط
 - 19مصطفى جمال وطنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12895قيد فى  2020-09-20برقم ايداع
 1289وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط
 - 20جمال عبدالنبي الدمرداش التهامي تاجر فرد سبق قيده برقم  13232قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 395وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 21ابراهيم عبدالجواد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  785قيد فى  1995-01-23برقم ايداع  64وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لوفات التاجر
 - 22حسن عبد الصمد حسن ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  9572قيد فى  2015-09-13برقم ايداع
 1006وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 23ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748قيد فى  2015-03-22برقم ايداع 264
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 24ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748قيد فى  2002-07-24برقم ايداع 395
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 25محمود سعد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8611قيد فى  2012-08-01برقم ايداع  631وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا
 - 26ابراهيم عبد الغنى محمود دغيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7759قيد فى  2009-07-06برقم ايداع
 419وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا وانعدام النشاط
 - 27صلح شحاته عبد المجيد عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  9136قيد فى  2014-08-07برقم ايداع
 558وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لوفاة التاجر
 - 28على محمد على عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  8614قيد فى  2012-08-13برقم ايداع 649
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لنعدام النشاط
 - 29حسن نشأت حسن علي حزين تاجر فرد سبق قيده برقم  11307قيد فى  2018-06-25برقم ايداع
 1040وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجاره نهائيا
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رأس المال
 - 1ربيع حسن شعبان النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12108قيد فى  2020-10-18برقم ايداع  1443فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2010-09-26برقم ايداع
 661فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 3عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2020-08-20برقم ايداع
 1112فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 4احمد فريد ابو الخير هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  8545قيد فى  2012-04-17برقم ايداع  351فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 5عماد عطيه اسماعيل مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  14134قيد فى  2022-01-23برقم ايداع 170
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6حماده سعيد خميس عبد المقصود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  8678قيد فى  2012-11-06برقم ايداع
 861فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 7ادهم ابراهيم فياض النحال تاجر فرد سبق قيده برقم  13464قيد فى  2021-06-23برقم ايداع 1066
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8ابراهيم هيبه جمعه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  5255قيد فى  2003-12-21برقم ايداع  665فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 9حماده سعيد خميس عبد المقصود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  8678قيد فى  2012-11-06برقم ايداع
 861فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10السيد السيد ابراهيم الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  13378قيد فى  2021-05-10برقم ايداع 811
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11سمير صبرى الصابر عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  14473قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1342فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 12مصطفى على علي جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10079قيد فى  2016-07-14برقم ايداع 989
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13اسماء يونس ابراهيم مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  13442قيد فى  2021-06-16برقم ايداع 993
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14جليله لطفى مهدى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  13902قيد فى  2021-12-01برقم ايداع  2233فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
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العناوين
 - 1عاطف السيد رياض النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  7928قيد فى  2010-03-18برقم ايداع 182
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية النجيله  -بملك  /اشرف عبد العزيز
ابراهيم ابو اسماعيل
 - 2عبدالمقصود عاطف عبدالمقصود عصفور تاجر فرد سبق قيده برقم  12784قيد فى  2020-07-26برقم
ايداع  957وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع وسط البلد  -بملك /
محمد عبدالرحمن فتحي محمد صوابي
 - 3احمد ابو النجا محمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12696قيد فى  2020-06-01برقم ايداع
 615وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشاة ناصر/بملك /ابو النجا محمد
محمد الشافعى
 - 4حسين مصطفي حسن عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  12077قيد فى  2019-05-15برقم ايداع 936
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الرئيس الخر المودع برقم 1279
في  2019-7-16لنعدام النشاط
 - 5ايمان رمضان امين الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  12439قيد فى  2019-12-05برقم ايداع
 2058وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا  -بملك  /ياسر عبدالقادر
سلمه خيرا
 - 6حماده سليمان يوسف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  14136قيد فى  2022-01-23برقم ايداع 178
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان ليصبح  -شارع المدارس
برج الميت بجوار سامي ابو الريش -بملك  /جرمين رجب جلل زقزوق
 - 7عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2020-08-20برقم ايداع
 1112وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النجاح بملك  /محمد عطيه محمود
محمد رضوان
 - 8عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2010-09-26برقم
ايداع  661وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القطعه رقم  98مدشه 16
محطه  31بناحيه التحدى بملك  /محمود سليمان عبد الوهاب سليمان
 - 9عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2010-09-26برقم
ايداع  661وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم  1112واقتصار النشاط على المحل الرئيسى فقط
 - 10احمد دسوقى عبد الحميد كساب تاجر فرد سبق قيده برقم  14362قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 920وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النجيله  -بملك  /دسوقي حامد محمد
سعد
 - 11محمد صلح عبدالحميد يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  13717قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
 1766وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا بملك  /رفعت عبد العزيز
النجار
 - 12ياسر كامل سعيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  2431قيد فى  1998-01-11برقم ايداع 21
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خلف هندسه الكهرباء حى الزهور بملك /
كامل سعيد عبد الفتاح
 - 13ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748قيد فى  2002-07-24برقم ايداع 395
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسي الخر المودع برقم
 264لسنة - 2015والرئيسي ايضا  -لنعدام النشاط-
 - 14محمد عبد الرسول عبد القادر الرمالى تاجر فرد سبق قيده برقم  8534قيد فى  2012-04-08برقم
ايداع  318وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا /بملك /محمد عبد
الرسول عبد القادر الرمالى

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

 - 15على طه على علم تاجر فرد سبق قيده برقم  9987قيد فى  2016-05-12برقم ايداع  726وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع المصنع -جمال عبدالناصربملك/ورثة
عبدالعزيز ابراهيم ابوخطوه
 - 16عماد عطيه اسماعيل مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  14134قيد فى  2022-01-23برقم ايداع
 170وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شابور /بملك /عطيه اسماعيل
مسعود مسعود
 - 17ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748قيد فى  2002-07-24برقم ايداع 395
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب تاشير
رقم  1479بتاريخ 2022/06/26
 - 18محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  13542قيد فى  2021-07-29برقم ايداع
 1299وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة الجيزاويه  -قرية عمرو بن
العاص  -بملك  /حسان محمد دويدار
 - 19عبد الكريم عبدالجواد عبد الرؤف حوته تاجر فرد سبق قيده برقم  1467قيد فى  1996-05-25برقم
ايداع  250وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحدين  /بملك/منتهى محمد
عبد الرحمن ابو سعيفه
 - 20ابراهيم محمد اللمى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  1532قيد فى  1996-07-14برقم ايداع 329
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة رشوان-طريق مصنع قها-منطقة62
بملك/اشرف مبروك احمد ابوالعينين

النشاط
 - 1عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2010-09-26برقم ايداع
661وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مكتب استيراد وتصدير
 - 2عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8086قيد فى  2020-08-20برقم ايداع
1112وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح قطع غيار جرارات
 - 3محمد صلح عبدالحميد يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  13717قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
1766وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح ورشه ميكانيكا سيارات
 - 4كريم عادل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11999قيد فى  2019-04-14برقم ايداع 740وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح خدمات الكمبيوتر والمحمول والعطور( فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه)
 - 5حماده سعيد خميس عبد المقصود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  8678قيد فى  2012-11-06برقم ايداع
861وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اكسسوار سيارات قطع غيار
 - 6ياسر عبد القادر سلمه خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10412قيد فى  2017-02-01برقم ايداع
206وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح و اعلف
 - 7يحى حسن حسانين محسن البيوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  12391قيد فى  2019-11-18برقم ايداع
1926وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح مصنع منتجات اسمنتيه ومواد بناء وتجهيز وبيع
الخرسانه الجاهزه بكافة اشكالها ومنتجاتها وتوريدات عموميه والتصدير (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
الكيان القانوني
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  13635وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-07برقم ايداع  1,549.000الى  :شريف ابو الفتوح عبد الغني داؤد
 - 2فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7279وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-30برقم ايداع  1,003.000الى  :رايت للستثمار الزراعي

الشخاص
 - 1شريف ابوالفتوح عبدالغني داؤد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  13635وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-07برقم ايداع 1549تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1المتحده ( شركه شعبان عبد المولى عبد الحليم وشريكه احمد محمد انور عبد العاطى ) شركة سبق قيدها
برقم  10189قيدت فى  2016-10-09برقم ايداع  1350وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب
السجل بموجب عقد عرفي ملخصة مسجل برقم  43لسنة جنوب دمنهور تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا بعد ان
تخالص كل شريك بما له وبما عليه من قبل الشركه
 - 2شركة عبدالمنعم احمد على غانم و شريكته لبنى عبدالحليم عبدالمطلب شركة سبق قيدها برقم  550قيدت
فى  1994-09-11برقم ايداع  428وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ
شركه مصدق علي توقيعاته برقم596ا لسنة  2013الدلنجات تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا بع ان تخالص كل
شريك بما له وبما عليه من قبل الشركه

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

رأس المال
 - 1محمود عبدا محمود نانه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1694قيدت فى  1996-10-07برقم ايداع
516وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 16,000.000
 - 2شركة  /ياسين صلح الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3970قيدت فى  2000-09-04برقم ايداع
770وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,000,000.000
 - 3شركه  /اكوا كنزى للمشروبات الطبيعيه  -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع 1629وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
19,000.000

العناوين
 - 1شركه الحجاز للمواد البتروليه{ عبد ا عبد الهادي عبد العزيز الدامى وشريكه } شركة سبق قيدها برقم
 7034قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع 498وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة شارع الجلء بجوار كوبرى المستشفي بملك  -شركة مصر للبترول
 - 2شركه الحجاز للمواد البتروليه{ عبد ا عبد الهادي عبد العزيز الدامى وشريكه } شركة سبق قيدها برقم
 7034قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع 498وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة عزبة سالم جبريل  -بملك  /عبد الهادى عبدالعزيز الدامي
 - 3المتحده ( شركه شعبان عبد المولى عبد الحليم وشريكه احمد محمد انور عبد العاطى ) شركة سبق قيدها برقم
 10189قيدت فى  2016-10-09برقم ايداع 1350وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة المسين
 - 4شركه  /اكوا كنزى للمشروبات الطبيعيه  -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع 1629وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسي ليصبح 127 /ش طومان باي  -الدور الثالث
 - 5شركه  /اكوا كنزى للمشروبات الطبيعيه  -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع 1629وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
تعديل عنوان الفرع ليصبح  92 /طريق مصر السكندريه الصحراوي وادي النطرون بمللك السيد  /عماد فاروق
عطوان بخيت
 - 6شركه  /اكوا كنزى للمشروبات الطبيعيه  -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع 1629وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
الكيلو  92طريق اسكنريه مصر الصحراوى بملك  /عماد فاروق عطوان بخيت
 - 7هاى تك للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  10952قيدت فى  2022-03-02برقم ايداع 1223وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بجوار مسجد الصالح قرية صفط العنب  -بملك
 /احمد عبد الرحيم القزعه

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

النشاط
 - 1شركه الحجاز للمواد البتروليه{ عبد ا عبد الهادي عبد العزيز الدامى وشريكه } شركة سبق قيدها برقم
 7034قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع  498وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
محطة خدمه وتموين سيارات

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10379 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  1629الى شركه  /اكوا كنزى للمشروبات الطبيعيه  -عماد فاروق
وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13368 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-27برقم ايداع  755الى شركة محمود علي علي عيد وشريكته رمانه عبدالسلم
عبدالحليم عباده
 - 3فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1694 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1996-10-07برقم ايداع  516الى محمود عبدا محمود نانه وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3970 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-09-04برقم ايداع  770الى شركة  /ياسين صلح الدين وشركاه
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1عماد فاروق عطوان بخيت مدير و شريك المقيد برقم قيد  10379وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  1629تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :له وحده حق الداره والتوقيع
منفردا دون الرجوع للشريك الثاني واتخاذ كافه القرارات التي من شائتها الحفاظ علي الشركه
 - 2عماد فاروق عطوان بخيت مدير فرع المقيد برقم قيد  10379وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  1629تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3رمانه عبد السلم عبد الحليم عباده شريك متضامن المقيد برقم قيد  13368وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-27برقم ايداع  755تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 4محمد نبيل محمد يوسف شاهين خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  13368وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-27برقم ايداع  755تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :تخارج بعد ان استلم كافة حقوقه
وتخالص بما له وبما عليه من قبل الشركه
 - 5محمود على على عيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  13368وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-27
برقم ايداع  755تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :شريكومدير وله حق الداره والتوقيع منفردا
واستخراج التراخيص باسم الشركه وعنوانه وتجديدها واى اوراق تخص نشاط الشركه وذالك بشرط ال تكون
العمال من شانها المساس باصول الشركه ويكون هدفها تحقيق اغراض الشركه وتيسير العما بداخلها ام اى
مصروفات من رهن او بيع عقارات الشركه او معداتها او الحصول علي قروض للشركه بموافقة الطرفين
 - 6احمد عبدا محمود نانه شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  1694وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-07برقم ايداع  516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تخارج بعد ان استلم حقه في
الرباح وراس المال حتي تاريخ العقد وليس له اى حق في هذا المحطه من قبل الشركه
 - 7محمد عبدا محمود نانه شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  1694وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-07برقم ايداع  516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تخارج بعد ان استلم حقه في
الرباح وراس المال حتي تاريخ هذا العقد وليس له اي حق في هذه المحطه من قبل الشركه
 - 8خالد عبدا محمود نانه مدير و شريك المقيد برقم قيد  1694وتم ايداعه بتاريخ 1996-10-07
برقم ايداع  516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :وله تمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وله
حق التعامل مع البنوك والقتراض والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه
 - 9بسام عبدا محمود نانه شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  1694وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-07برقم ايداع  516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تخارج بعد ان حقه في الرباح
وراس المال حتي تاريخ هذا العقد وليس له اى حق في هذه المحطه من قبل الشركه
 - 10عطيه محمود السيد عبد المجيد خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  3970وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-04برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تخارج بعد ان استلم كافة مستحقاته
من الشركه وتخالص بكل ماله وماعليه من قبل الشركه
 - 11ياسين صلح الدين محمد حلمي عبدالعزيز مدير و شريك المقيد برقم قيد  3970وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-04برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :وله حق الداره والتوقيع منفردا
والتعامل مع جميع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق القراض والقتراض والسحب واليداع والرهن وفتح العتمادات
المستنديه باسم الشركه ولمصلحتها وكافة التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركه وضمن اغراضها
وكذالك الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن للصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والسيارات باسم
الشركه ولصالحها وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض مما ذكرا
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تجديد افراد
 - 1د ص هانى عقباوى ابراهيم الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  6125 :قيدت فى  2005-10-29برقم
ايداع  769وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2015-10-28
 - 2محمد السيد كامل عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  10538 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 574وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 3حسام محمد نور عدلن العلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  8762 :قيدت فى  2013-01-31برقم
ايداع  80وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-30
 - 4احمد محمد محمدى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10607 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 845وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 5السيد محمد عبده بيومى الباسوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3478 :قيدت فى  1999-11-03برقم
ايداع  872وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-02
 - 6سعد محسن احمد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  10595 :قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع
 780وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 7جملت حسب النبي علي عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  5127 :قيدت فى  2003-07-29برقم ايداع
 402وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2013-07-28
 - 8رضا محمد عطيه احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  8492 :قيدت فى  2012-02-15برقم ايداع
 166وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 9عبد المنعم السيد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  8543 :قيدت فى  2012-04-17برقم ايداع
 349وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 10طارق احمد عبد الفتاح فياله تاجر فرد سبق قيده برقم  5827 :قيدت فى  2005-03-29برقم ايداع
 234وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-28
 - 11حسين محمود عبد الونيس مشاحيت تاجر فرد سبق قيده برقم  8444 :قيدت فى  2012-01-03برقم
ايداع  14وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 12عبد المنعم محمد نشات محمود حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  10377 :قيدت فى 2017-01-19
برقم ايداع  140وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 13مبروكة محمد عيد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  10557 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 639وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 14صيدليه  -د حاتم فاروق تاجر فرد سبق قيده برقم  8096 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 971وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 15بسمه حمدى عبد الهادى ضحا تاجر فرد سبق قيده برقم  10220 :قيدت فى  2016-10-27برقم
ايداع  1452وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 16شوقى محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10231 :قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 1499وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 17محمد مصطفى عوض شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  10423 :قيدت فى  2017-02-09برقم
ايداع  254وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 18رضا احمد رجب السواق تاجر فرد سبق قيده برقم  3420 :قيدت فى  1999-09-27برقم ايداع
 774وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-26
 - 19تيسير عسران بسيوني اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  5570 :قيدت فى  2004-08-24برقم
ايداع  597وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-23
 - 20سعيده قطب سعد صالح ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  6633 :قيدت فى  2006-10-03برقم ايداع
 801وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 21شريف محمد ابصيرى قنفود تاجر فرد سبق قيده برقم  8586 :قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع
 518وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
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 - 22اسلم حامد عبد المولى فرج غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9746 :قيدت فى  2016-01-18برقم
ايداع  60وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-17
 - 23نبيه محمود غازى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  9891 :قيدت فى  2016-03-28برقم ايداع
 484وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 24حمدى سعد على عبدالسلم ابومحمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10446 :قيدت فى 2017-02-21
برقم ايداع  314وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 25صباح عبدالصادق محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  1304 :قيدت فى  1996-02-08برقم
ايداع  53وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-07
 - 26محمد حامد على رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  9952 :قيدت فى  2016-04-24برقم ايداع
 649وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-23
 - 27صيدليه الدكتور احمد صلح تاجر فرد سبق قيده برقم  7253 :قيدت فى  2007-12-09برقم ايداع
 946وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-08
 - 28انتصار صبحى ضيف فرج مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  10617 :قيدت فى 2017-06-06
برقم ايداع  879وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 29ابراهيم عبد الحى سيد احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  10340 :قيدت فى 2017-01-08
برقم ايداع  37وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 30ابراهيم احمد ابراهيم حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  7800 :قيدت فى  2009-09-06برقم ايداع
 550وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-05
 - 31محمد صالح ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  1754 :قيدت فى  1996-11-20برقم ايداع
 590وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 32محمود عبد النبي مبارك اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  4372 :قيدت فى  2001-07-24برقم
ايداع  511وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-23
 - 33مصطفى على علي جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10079 :قيدت فى  2016-07-14برقم ايداع
 989وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 34احمد محمد حسانين قطوس تاجر فرد سبق قيده برقم  5851 :قيدت فى  2005-04-23برقم ايداع
 285وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-04-22
 - 35سامي محمد محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  5876 :قيدت فى  2005-05-07برقم ايداع
 316وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-06
 - 36محمد على على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  8422 :قيدت فى  2011-12-13برقم ايداع
 918وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 37بشاير كمال بسيونى ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  10032 :قيدت فى  2016-06-02برقم
ايداع  840وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
 - 38محمود عبد العزيز عوض موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  10313 :قيدت فى  2016-12-22برقم
ايداع  1766وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 39عماد شعبان خليل الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  10408 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 202وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 40احمد سمير عبد الفتاح داود تاجر فرد سبق قيده برقم  10589 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع
 767وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 41ابراهيم عبدالجواد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  785 :قيدت فى  1995-01-23برقم ايداع 64
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-22
 - 42ابراهيم محمد عبد الحليم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  8264 :قيدت فى  2011-06-19برقم
ايداع  405وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-06-18
 - 43محمد عبد الرسول عبد القادر الرمالى تاجر فرد سبق قيده برقم  8534 :قيدت فى 2012-04-08
برقم ايداع  318وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
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 - 44حسن عبد الصمد حسن ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  9572 :قيدت فى  2015-09-13برقم
ايداع  1006وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-12
 - 45عطا ا محمد عبد العاطى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  10292 :قيدت فى  2016-12-15برقم
ايداع  1699وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 46نادر محمد عبد الحميد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  8542 :قيدت فى  2012-04-17برقم ايداع
 348وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 47د.ص سهام محمود ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2062 :قيدت فى  1997-05-25برقم
ايداع  275وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 48ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748 :قيدت فى  2015-03-22برقم ايداع
 264وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-21
 - 49ياسر خالد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4748 :قيدت فى  2002-07-24برقم ايداع
 395وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-23
 - 50محمود سعد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8611 :قيدت فى  2012-08-01برقم ايداع
 631وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-31
 - 51ياسر محمد السيد عيس تاجر فرد سبق قيده برقم  10161 :قيدت فى  2016-09-25برقم ايداع
 1296وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-24
 - 52صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 376وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-05-16
 - 53صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 377وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 54صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 378وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-05-16
 - 55صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2011-09-15برقم ايداع
 656وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-14
 - 56صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2011-09-15برقم ايداع
 657وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-14
 - 57صبري يوسف محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2003-12-27برقم ايداع
 678وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-26
 - 58صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5257 :قيدت فى  2011-12-11برقم ايداع
 905وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-12-10
 - 59صلح شحاته عبد المجيد عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  9136 :قيدت فى 2014-08-07
برقم ايداع  558وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-06
 - 60اللمى لتجاره السيارات ( جمال عبد المجيد اللمى عفيفى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  10421 :قيدت
فى  2017-02-08برقم ايداع  249وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-07
 - 61عماد الطاهر عبد المنعم فليفل تاجر فرد سبق قيده برقم  6866 :قيدت فى  2007-03-12برقم ايداع
 217وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

تجديد شركات
 - 1شركه  /كرم محمد احمد ابو العل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7012 :قيدت فى 2007-06-05
برقم ايداع  460وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2027
12:00:00ص
 - 2شركه السيد محمد امين الخربطلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8930 :قيدت فى 2013-09-15
برقم ايداع  601وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/09/2023
12:00:00ص
 - 3محمود عبدا محمود نانه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1694 :قيدت فى  1996-10-07برقم ايداع
 516وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/10/2026ص
 - 4شركه النحال التحاريه شركة سبق قيدها برقم  4083 :قيدت فى  2000-12-11برقم ايداع 1000
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/12/2025ص
 - 5شركه الحجاز للمواد البتروليه{ عبد ا عبد الهادي عبد العزيز الدامى وشريكه } شركة سبق قيدها برقم :
 7034قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع  498وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 6المتحده ( شركه شعبان عبد المولى عبد الحليم وشريكه احمد محمد انور عبد العاطى ) شركة سبق قيدها
برقم  10189 :قيدت فى  2016-10-09برقم ايداع  1350وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 7شركة محمد محمد اسماعيل خيرا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10471 :قيدت فى
 2017-03-06برقم ايداع  377وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2027ص
 - 8شركة عبدالمنعم احمد على غانم و شريكته لبنى عبدالحليم عبدالمطلب شركة سبق قيدها برقم 550 :
قيدت فى  1994-09-11برقم ايداع  428وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 10/09/2024ص
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