جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب العاشر من رمضان شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1هانى مفدى حكيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1515
ورقم قيد  17873محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى قطاع د الحى 10
 - 2معتز احمد محمود عطيه صالح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1517ورقم قيد  17874محل رئيسى عن تجاره اعلف ومستلزمات انتاجها ,بجهة محافظة الشرقية محل 10
ع  18ق  10على  3مجمع عبد المقصود
 - 3محمد خلف شعبان محمود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1522
ورقم قيد  17875محل رئيسى عن تجاره وتوريد الدوات المكتبيه والمدرسيه والخردوات والهدايا ولعب
الطفال ,بجهة محافظة الشرقية المل مول وحده رقم  107امام نادى الرواد
 - 4هدى محمد احمدى امام احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1523
ورقم قيد  17876محل رئيسى عن تجاره الملبس الجاهزه العبايه والزى السلمى ,بجهة محافظة الشرقية
محل رقم  105مول المل  1قطعه 18
 - 5شريف مجدى رمضان محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1533ورقم قيد  17878محل رئيسى عن تجاره كماليات السيارات ,بجهة محافظة الشرقية مج  8قطعه
 87دور ارضى
 - 6نجاح مصطفى زكى محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1534
ورقم قيد  17879محل رئيسى عن صالون حلقه وقص الشعر الرجالى ,بجهة محافظة الشرقية هايدى سنتر
التجارى مج  40محل  108نموذج أ الدور الول علوى
 - 7وسام محمد عبدا على رميح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1539
ورقم قيد  17880محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد مستلزمات مصانع ومقاولت عامه فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية وحده رقم  311المركز العالمى للتطوير
العقارى
 - 8مصطفى شحاته عبد السلم شكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1542ورقم قيد  17881محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية شقه  1ق  76قطاع ج الحى 14
 - 9مدحت عبده عبد الرسول عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  1548ورقم قيد  17882محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه وتوريد الكيماويات فيما
عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية شقه  12عماره  39مجاوره 60
 - 10اشرف محمد السيد سيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1562
ورقم قيد  17885محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية شقه رقم  1مج  50مربع  2نموذج أ مدخل أ عماره 17
 - 11سيد عبد النبى حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1568ورقم قيد  17886محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد وتركيب وصيانه كابلت الفايبر
ومستلزماتها ,بجهة محافظة الشرقية مج  99ق  75الحى 15
 - 12محمد محمد جيلنى عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1571ورقم قيد  17887محل رئيسى عن خدمات النقل الداخلى ونقل عمال الشركات بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية محل  315المركز العالمى
الردنيه
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 - 13وائل جمال سيد على مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1572ورقم قيد  17888رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات (وذلك دون توريد العماله
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)  ,بجهة محافظة الشرقية
بالعنوان شقه  13عماره  20مجاوره  -66ملك /رضا صيام عليوم
 - 14وائل جمال سيد على مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1572ورقم قيد  17888رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات (وذلك دون توريد العماله
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)  ,بجهة محافظة القليوبية
ش  12عماره  111محليه  6الحى الول  -ملك /حمدى حسنى احمد على
 - 15مكتب رحلت داخليه ونقل عمال المصانع محمد محمد فتحى سعد البسيونى تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  1574ورقم قيد  17889محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال المصانع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية وحده  314مول مركز العالمى الردنيه
 - 16عوض ابراهيم محمد ابو العزم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1575ورقم قيد  17890محل رئيسى عن ورشه سيارات للحداده ,بجهة محافظة الشرقية ش  2ع  20مج 39
 - 17عمرو ثروت السيد محمود احمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  1591ورقم قيد  17892محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائية ,بجهة محافظة الشرقية محل - 42
الدور الرضي  -جراند مول
 - 18صيدلية احمد علوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1601ورقم
قيد  17893محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم (  ) 103و (  ) 104مول  - 1مرحلة
أولى
 - 19مكتب رحلت داخليه ونقل عمال احمد صلح احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  1604ورقم قيد  17894محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية سنتر مج
 62محل رقم 1
 - 20محمد على عبدا السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1605
ورقم قيد  17895محل رئيسى عن تجاره ادوات ميكانيكيه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  1مج  29فيل 189
 - 21احمد محمد عبد المولى عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1606ورقم قيد  17896محل رئيسى عن ورشه خراطه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية وحده  48مجمع الصناعات الصغيره بى 3
 - 46جميل مصطفى محمد كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1724ورقم قيد  17927محل رئيسى عن توريدات عموميه لمستلزمات الورش والمصانع فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية المشروع الستثمارى  2محل  13عماره 5
 - 22كرستين حبيب ميخائيل حبيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1610ورقم قيد  17897محل رئيسى عن توريدات عمومية ومنتجات المزارع عامه والمجمدات ( فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة الشرقية وحده  - 31عمارة  - 22مدخل أ  -نموذج د
 مجاورة  - 39بمشروع البنك - 23ابراهيم محمد السيد عبد العاطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1614ورقم قيد  17898محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة الشرقية الحى العاشر شقه  15عماره
12
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 - 24مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات محمد محمد حسن العربى تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  1631ورقم قيد  17901محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة
الشرقية وحده  3مبنى ع  94مج  75الحى 11
 - 25سويلم سالم محمد خميس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1645
ورقم قيد  17903محل رئيسى عن استثمار عقارى وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية وحده  3ع  3الصباح سنتر
 - 26مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات صباح سامى عبد العزيز اسماعيل احمد تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1652ورقم قيد  17904محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية قطعه  122المجاوره  16تقسيم المهندسين
 - 27اسماء سالم سعيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1653ورقم قيد  17905محل رئيسى عن مكتب توريدات مستلزمات مصانع ,بجهة محافظة الشرقية قطعه
 553مج 13
 - 28عصمت السيد على على عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1656ورقم قيد  17906محل رئيسى عن الستثمار العقارى والمقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية عماره  10الحى العاشر شقه 1
 - 29خالد عطيه احمد عطيه خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1662ورقم قيد  17907محل رئيسى عن تجاره قطع غيار وصيانه جميع انواع الهيدروليك ,بجهة محافظة
الشرقية محل  6ع  19مجمع عبد المقصود امام سنترال العمومى
 - 30محمود قاسم عبد الرحمن عبد البصير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  1664ورقم قيد  17908محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية محل 6
السوق الثمانى غرب المال والعمال دار مصر
 - 31وليد الغمرى عبد السميع جوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1666ورقم قيد  17910محل رئيسى عن تجاره المواد الكيماويه ,بجهة محافظة الشرقية وحده  1قطعه 411
المجاوره 87
 - 32ابراهيم محمد عبد الفتاح بدر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1672ورقم قيد  17911محل رئيسى عن مقاولت كهربائيه والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية مكتب  19عماره  40الحى العاشر
 - 33محمد محمود عبد المعطى ابراهيم موافى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  1673ورقم قيد  17912محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية مكتب  3008عقار  39الحى  11كومباوند زيزينيا
ثان العاشر من رمضان
 - 34خلف محمد ابو المجد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1685ورقم قيد  15271رئيسى آخر عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية عزبه
ماهر الكتيبه شرق
 - 35مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات مجدى محمد ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  1681ورقم قيد  17913محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة
الشرقية مج  47عماره  1شقه 3
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 - 36على عبد المنعم ابراهيم دياب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1682ورقم قيد  17914محل رئيسى عن توريدات عموميه كهربائيه وميكانيكيه ومقاولت عامه فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية الردنيه محل رقم  24عماره د نجوم الصفا
 - 37على احمد غانم على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  1690ورقم
قيد  17915محل رئيسى عن مركز جراحه عامه باجر ,بجهة محافظة الشرقية وحده  2اول علوى قطعه 17
ام سى  2مركز ابو النجا الردنيه
 - 38منى جمال محمد محمد مسعود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1698ورقم قيد  17918محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الشرقية الحى  14قطاع ج
عمارة 222ثان
 - 39كامل محمد كامل ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1702
ورقم قيد  17919محل رئيسى عن تجارة مستحضرات التجميل المحليه وتجارة الملبس ( فيما عدا الدوية ),
بجهة محافظة الشرقية وحده رقم  - 314الدور الثانى بمول المل بالقطعة رقم MC1 18
 - 40احمد محمد خلف عقباوي تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1703
ورقم قيد  17920محل رئيسى عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الشرقية دور ارضى
قطعة  - 136مجاورة 73
 - 41صيدليه عاطف حمدي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  1706ورقم
قيد  17921محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  - 33مج 33
 - 42اشرف شريف احمد ابراهيم عراقى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1709ورقم قيد  17923محل رئيسى عن ورشة صيانه فرامل ودبرياج ,بجهة محافظة الشرقية مج - 7
القطعة 269
 - 43ساميه سامى سلمه نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1714
ورقم قيد  17924محل رئيسى عن توريدات كهربائيه ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  8جراند مول الردنيه
 - 44فتحى عربى جلل عبد الستار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1720ورقم قيد  17925محل رئيسى عن توريدات عموميه وتجاره معدات فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية ش  1قطعه  25مجاوره 42
 - 45ايه عبدالرحيم فؤاد عطيه دسوقى تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1723ورقم قيد  17926محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الشرقية مجمع كينج للصناعات
الصغيرة وحدة 22
 - 47سامح عادل محمود فرغلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1731
ورقم قيد  17929محل رئيسى عن توريدات عموميه وكهربائيه (فيما عدا خدمات الكمبيوتر وتوريد العماله),
بجهة محافظة الشرقية مول الصباح مكتب  3دور اول علوى عمارة  5الردنيه
 - 48مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات محمود محمد مصطفى حسنين عطيه تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1738ورقم قيد  17930محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال الشركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش  5ع  7مج 46
 - 49علء فوزى عباس عبد الله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1739
ورقم قيد  17931محل رئيسى عن مقاولت وتشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  128و منطقه 3
الحى 12
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 - 50احمد خليفه عفيفى حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1746
ورقم قيد  17934محل رئيسى عن تجارة وتوريد اجهزه الكترونية ,بجهة محافظة الشرقية مج  - 33قطعه
 - 356شارع  - 3قسم اول
 - 51ضياء مجدى رمضان محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  1753ورقم قيد  17935محل رئيسى عن تجارة وتوريد قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الشرقية
محل 9أ و 9ب  -الصفا مول  -الحى الثانى
 - 52محمد عصام احمد شحاته زيتون تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1755ورقم قيد  17936محل رئيسى عن بيع حدايد وبويات ,بجهة محافظة الشرقية عقار  - 8محل - 4
المشروع الستثماري 2
 - 53مينا عادل سعيد ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1758
ورقم قيد  17937محل رئيسى عن توريدات عمومية وصيانة كاميرات مراقبه واجهزة انذار وحريق ( فيما
عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة الشرقية مج  - 24قطعة  - 9شقة 2
 - 54مكتب رحلت داخلية ونقل عمال المصانع احمد السيد منصور يوسف تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  1759ورقم قيد  17938محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ونقل
عمال المصانع ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى ) ,بجهة
محافظة الشرقية مكتب  16ع  13مجمع عبدالمقصود
 - 55محمود محمد عبدالهادى عبدا تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1764ورقم قيد  17941محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريد معدات ومواد البناء ,بجهة محافظة
الشرقية مج  - 30قطعة  - 395مربع 3
 - 56عيد مسلم عبد العزيز حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1765
ورقم قيد  17942محل رئيسى عن تجاره الزيوت والشحومات والمواد البتروليه ,بجهة محافظة الشرقية وحده
 1عماره  129مجاوره  3الحى 30
 - 57محمد احمد رشدى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1769
ورقم قيد  17943محل رئيسى عن توريد اسمنت وخرسانه جاهزه ,بجهة محافظة الشرقية وحده  314مول
المركز العالمى الردنيه
 - 58عبد الغنى احمد عبد الغنى احمد طنطاوى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  1772ورقم قيد  17944محل رئيسى عن تجاره رولمان بلى ولوازمه ,بجهة محافظة الشرقية محل 56
المصريه سنتر  3الردنيه
 - 59احمد سامى محمد ابراهيم حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1777ورقم قيد  17945محل رئيسى عن توريدات عموميه ومستلزمات مصانع فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية محل  46سوق البركه مج 38
 - 60شعبان ياسر محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1781
ورقم قيد  17946محل رئيسى عن توريد مهمات المن الصناعى ومستلزمات المصانع وشبكات الطفاء
والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية محل  53اسواق
الجمله مرحله  4الردنيه
 - 61حبيب لتجاره وتوريد مواد التعبئه والتغليف تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  1787ورقم قيد  17948محل رئيسى عن تجاره وتوريد مواد التعبئه والتغليف ,بجهة محافظة
الشرقية وحده  15الدور الول علوى سوق المجاوره 62
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 - 62عاطف نشأت عاطف محمد بكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1788ورقم قيد  17949محل رئيسى عن تجاره ملبس حريمى جمله وتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية محل
رقم  10ج الدور الميزان مول الوفا سنتر مج 5
 - 63ابراهيم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1793
ورقم قيد  17950محل رئيسى عن تشكيل معادن وتوريد مستلزمات المصانع ,بجهة محافظة الشرقية وحده
صناعيه رقم  20ار مجمع تبارك الصناعى
 - 64محمد منصور سيد احمد طعيمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1794ورقم قيد  17951محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد
العماله ,بجهة محافظة الشرقية مج  10قطعه  529شقه 1
 - 65عبد المحسن احمد عبد الولى على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1795ورقم قيد  17952محل رئيسى عن تسويق عقارى ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية شقه 1
قطعه  270الحى 12
 - 66فوزى احمد مكرم عبدالقادر محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1808ورقم قيد  17955محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ( فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  - 305مول المركز العالمى  -الردنية
 - 67على محمد على مسلم سلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1809
ورقم قيد  17956محل رئيسى عن تجارة مواد التعبئة والتغليف وتوريدات عمومية ( فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة الشرقية وحدة  - 2نموذج ( ج ) بالدور العلوي  -مشروع
هايدي سنتر  - 2مجاورة 36
 - 68مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات هشام احمد امين احمد على تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  1810ورقم قيد  17957محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى ) ,بجهة
محافظة الشرقية الدور الرضي ق  - 585قطاع و  2الحى 14
 - 69رضا محمد نصير محمد نصير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1827ورقم قيد  17958محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه وقطع غيار الت ميكانيكيه فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية الحى  11مج  76ع  19شقه 15
 - 70هيثم رمضان محمد احمد سرحان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1829ورقم قيد  17959محل رئيسى عن استثمار عقارى ومقاولت وتشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية مج
 64ش  2ع 15
 - 71هاله عصام محمد على عرام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1835ورقم قيد  17961محل رئيسى عن توريدات كهربائيه ومستلزمات مصانع ,بجهة محافظة الشرقية
وحده  12البترا مول مرحله اولى الردنيه اول العاشر من رمضان
 - 72المالكى للحدايد والتوريدات العموميه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  1837ورقم قيد  17962محل رئيسى عن تجاره حدايد واكسسوار الموبيليا وتوريدات عموميه فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  66المصريه سنتر  3ام سى 3
 - 73نجلء وجيه ابراهيم حموده سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1840ورقم قيد  17963محل رئيسى عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه ,بجهة محافظة الشرقية مكتب رقم 2
ع  15أ مج 54
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 - 74السيد محمد السيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1841
ورقم قيد  17964محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد مستلزمات المصانع فيما عدا خدمات الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية شقه  1مج  7قطعه 62
 - 75الشهيدى للتوريدات العموميه والمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-29برقم ايداع  1856ورقم قيد  17967محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فيما
عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية مج  23قطعه  136شقه 2
 - 76هنى خلف على حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  1857ورقم
قيد  17968محل رئيسى عن توريد مواد البناء ومقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية مكتب دور ارضي
قطعة  - 443مج 13
 - 77عمر عبدالتواب محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1859ورقم قيد  17969محل رئيسى عن توريدات عمومية ومقاولت عامة ومستلزمات المصانع ( فيما عدا
خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة الشرقية مركز سينا التجارى  -وحده  5دور ارضي -
الحى الثانى  -القطعة  / 23د
 - 78عبدالوهاب وجدى ابراهيم عبدا تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1860ورقم قيد  17970محل رئيسى عن صالة ألعاب رياضية بأجر ,بجهة محافظة الشرقية وحده 9 - 8
دور أول علوى ق  - 27مركز المدينة

فروع الفراد
 - 1سعيد محمد حسن سليمان قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1848ورقم قيد  17966محل فرعى عن
نقل عمال بجهة محافظة الشرقية عماره  199ش  6غرب الحي العاشر
 - 2سعيد محمد حسن سليمان قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1848ورقم قيد  17966محل فرعى عن
نقل عمال بجهة محافظة القليوبية الحي الثاني محليه  2ق  ( 51مول عز العرب ) العبور بملك  /انصاف محمد حسن
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قيود الشركات
 - 1شركه  /محمد طلعت السيد رضوان مطر وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  1531ورقم قيد  17877مركز عام عن تعبئه وتغلف مواد غذائيه وهى ارز
 سكر  -بقوليات  -طحن وتعبئه توابل بجهة محافظة الشرقية القطعه  312أ بالمنطقه الجنوبيه  6مليون مترمربع مجمع 1
 - 2شركه  /خالد محمد محمد محمد حبيب وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  1559ورقم قيد  17884مركز عام عن المقاولت العامه والتوريدات
العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله بجهة محافظة الشرقية جراند مول عماره  4شقه
 603الردنيه
 - 3محمد اشرف محمد عرابى وشريكيه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  1587ورقم قيد  17891مركز عام عن توريدات عمومية واعمال هندسية ( فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة ) بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي  -قطعه  - 470قطاع ج  -الحى
العاشر
 - 4ش  /عمرو عزت علوان وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  1621ورقم قيد  17899مركز عام عن تجاره وتوريد وتركيب وصيانه لمستلزمات المصانع
والشركات واللت وخطوت النتاج والعمال الهندسيه للمصانع والشركات والمقاولت العامه بجهة محافظة
الشرقية وحده رقم  9بترا مول مرحله اولى الردنيه
 - 5شركه  /ابراهيم متولى كامل متولى وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  1644ورقم قيد  17902مركز عام عن خراطه وتشكيل معادن بجهة
محافظة الشرقية الوحده رقم  46مبنى  Tمجمع تبارك الصناعى
 - 6شركه ايمن عبدالستار محمد وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  1708ورقم قيد  17922محل رئيسى عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم  / 13هـ الدور الول  -مول المصرية
سنتر  - 3مركز المدينة
 - 7محمد احمد شعبان وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 1729ورقم قيد  17928مركز عام عن التوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد
العماله بجهة محافظة الشرقية محل  46سنتر المعراج مجاورة 38
 - 8شركه محمد محمدى عبد العال الزقزوق وشركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  1798ورقم قيد  17953مركز عام عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه
فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله بجهة محافظة الشرقية شقه  3عماره  10مساكن عثمان
ثان العاشر من رمضان
 - 9شركه  /كامل احمد السيد الجمل وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  1845ورقم قيد  17965مركز عام عن الرحلت الداخليه ونقل عمال شركات بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بجهة محافظة الشرقية وحده  252الدور
العلوى ق  16مشروع الشركه الوطنيه للستثمارات مركز الحى الثانى

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

Page 9 of 30

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

فروع الشركات
 - 1عبير رافت فؤاد محمد عبد المنعم وشريكها قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1558ورقم قيد
 12305فرعى عن تصنيع الشيكولته والستيراد والتصدير وتجاره المواد الخام للمواد الغذائيه و تصنيع
الحلوى موافقه امنيه رقم  3344فى  2022/5/3بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  55بالمنطقه الصناعيه جنوب
الجمركيه أ6
 - 2هنى بى للمواد الغذائيه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1558ورقم قيد  12305فرعى عن
تصنيع الشيكولته والستيراد والتصدير وتجاره المواد الخام للمواد الغذائيه و تصنيع الحلوى موافقه امنيه رقم
 3344فى  2022/5/3بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  55بالمنطقه الصناعيه جنوب الجمركيه أ6
 - 3وليد سيد محمد مصطفى وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1551ورقم قيد 13145
فرعى عن القيام بتشكيل وتشغيل وتوريد المعادن بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  Vfالمنطقه الصناعيه B1
 - 4النصر ميتال لتشغيل وتشكيل المعادن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1551ورقم قيد 13145
فرعى عن القيام بتشكيل وتشغيل وتوريد المعادن بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  Vfالمنطقه الصناعيه B1
 - 5جون ثابت كامل وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1556ورقم قيد  17883فرعى
عن تصنيع منتجات بلستيك لدى الغير تجارة خامات البلستيك ومستلزماتها ومنتجاتها  -الستيراد والتصدير (
فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19بجهة محافظة القاهرة مساكن شيراتون  -شارع انقره -
عمارات الفرسان  -عمارة  - 6شقة  - 102الدور الول
 - 6جون ثابت كامل وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1556ورقم قيد  17883فرعى
عن تصنيع منتجات بلستيك لدى الغير تجارة خامات البلستيك ومستلزماتها ومنتجاتها  -الستيراد والتصدير (
فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19بجهة محافظة الشرقية شقة  9عمارة  77الحي الثاني عشر
 - 7سوسن العطار وشريكها قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1594ورقم قيد  230فرعى عن
تجارة وتوريد العدد اليدوية والميكانيكية والدوات الكهربائية والتصدير( فيما عدا خدمات النترنت المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  ) 6بموافقة امنية رقم أ  .ع  8 /ورقم صادر  3304فى  2022/05/24بجهة
محافظة الشرقية محل رقم  - 33اسواق الجملة  -مرحلة ثالثة  -الردنية
 - 8العطار للهندسة والتجارة قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1594ورقم قيد  230فرعى عن
تجارة وتوريد العدد اليدوية والميكانيكية والدوات الكهربائية والتصدير( فيما عدا خدمات النترنت المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  ) 6بموافقة امنية رقم أ  .ع  8 /ورقم صادر  3304فى  2022/05/24بجهة
محافظة الشرقية محل رقم  - 33اسواق الجملة  -مرحلة ثالثة  -الردنية
-9
يسن عبدالمنعم يسن ابو ستيت وشريكه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1628ورقم قيد 17900
فرعى عن بيع وتجاره مستلزمات تصنيع الملبس الجاهزه وتوريدات عموميه(فيما عدا توريد العماله ومستلزمات
الحاسب اللى ) وتوكيلت تجاريه بجهة محافظة القاهرة قباء تقسيم عمر بن الخطاب  83احمد لشين من جمال
عبد الناصر جسر السويس
- 10
يسن عبدالمنعم يسن ابو ستيت وشريكه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1628ورقم قيد 17900
فرعى عن بيع وتجاره مستلزمات تصنيع الملبس الجاهزه وتوريدات عموميه(فيما عدا توريد العماله ومستلزمات
الحاسب اللى ) وتوكيلت تجاريه بجهة محافظة الشرقية الوحده الصناعيه رقم  306جنوب غرب  a6الروبيكى
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 - 11شركه جودي انترناشونال يوسف داود يوسف وشركاه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 1785
ورقم قيد  17947فرعى عن -مقاولت متكاملة تسليم مفتاح بما في ذلك أعمال الساسات والبناء والخرسانة
والبياض والمحارة والصحي والميكانيكا والكهرباء والمرافق وتكييف الهواء والتهوية وخدمات الصيانة والتركيبات
الصناعية وأعمال العزل الحراري والصناعي واستيراد الجهزة والمعدات والخامات اللزمة لما سبق والتوكيلت
والخدمات الهندسية في كل ذلك  .إقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية والثاث  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة الغاء المركز الرئيسى بالعنوان /
3ش اسماعيل محمد  -لتعديله
 - 12شركه جودي انترناشونال يوسف داود يوسف وشركاه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 1785
ورقم قيد  17947فرعى عن -مقاولت متكاملة تسليم مفتاح بما في ذلك أعمال الساسات والبناء والخرسانة
والبياض والمحارة والصحي والميكانيكا والكهرباء والمرافق وتكييف الهواء والتهوية وخدمات الصيانة والتركيبات
الصناعية وأعمال العزل الحراري والصناعي واستيراد الجهزة والمعدات والخامات اللزمة لما سبق والتوكيلت
والخدمات الهندسية في كل ذلك  .إقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية والثاث  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه رقم 68 , 67
مجمع ب الصناعات الصغيره والمتوسطه المنطقه الجنوبيه
 - 13احمد محروس امام وشركاه قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1852ورقم قيد  12723فرعى
عن انتاج وصناعه وتجارة الحذيه والصناعات الكيماويه والستيراد والتصدير فيماعدا المجموعه  19والفقرة 36
من المجموعه  6بجهة محافظة الشرقية المصنع المقام بالقطعه رقم  15 - 14بالمنطقه الصناعيه C6
 - 14الخوين لتجاره وتصنيع الحذيه  2brothersقيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1852ورقم قيد
 12723فرعى عن انتاج وصناعه وتجارة الحذيه والصناعات الكيماويه والستيراد والتصدير فيماعدا
المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6بجهة محافظة الشرقية المصنع المقام بالقطعه رقم  15 - 14بالمنطقه
الصناعيه C6
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محو  -شطب
 - 1شيماء محمد عبدا عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  13372قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 2703
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 2رامز محمد عادل محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  15928قيد فى  2020-07-06برقم ايداع
 1029وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 3راويه السيد عبدالمجيد غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  12978قيد فى  2017-07-27برقم ايداع
 1396وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 4حسن محمد عبد الظاهر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  13808قيد فى  2022-01-10برقم ايداع 95
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 5عزيزه محمد عبدا زحافه تاجر فرد سبق قيده برقم  3938قيد فى  2004-03-31برقم ايداع  314وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 6محمد عبد الجواد عبد التواب طلبة تاجر فرد سبق قيده برقم  14493قيد فى  2019-01-03برقم ايداع
 39وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 7عل ابراهيم عبد ا سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  17516قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 4003
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 8مراد عيد عبد السلم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  6090قيد فى  2007-11-07برقم ايداع 1005
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 9احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  12991قيد فى  2017-08-03برقم ايداع 1460
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 10هشام مدبولى حسين خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13655قيد فى  2018-03-20برقم ايداع 738
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 11اسماء محمد جابر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10122قيد فى  2018-04-17برقم ايداع  958وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 12رباب جلل محمد رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  8396قيد فى  2011-06-27برقم ايداع  781وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 13حسام صلح احمد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  9411قيد فى  2012-12-10برقم ايداع
 1496وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 14اسلم عصمت محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  14043قيد فى  2018-08-19برقم ايداع 1883
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 15محمد سليمان سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  11263قيد فى  2015-07-06برقم ايداع 1095
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 16غادة حسن عبدا جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  6436قيد فى  2011-05-16برقم ايداع  520وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 17بسمة صلح عبد الرحيم فهمي تاجر فرد سبق قيده برقم  15883قيد فى  2020-05-05برقم ايداع
 836وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 18محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106قيد فى  2006-11-27برقم ايداع
 685وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 19عادل رومانى جاد عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7466قيد فى  2010-02-21برقم ايداع 268
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
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رأس المال
 - 1زينب عبدالعظيم ابراهيم راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  9065قيد فى  2012-06-05برقم ايداع 721
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 2اسامة محمد سعد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  9397قيد فى  2012-12-05برقم ايداع 1472
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 3مكتب سعيد محمد محمد عطيه للرحلت الداخليه ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  12994قيد فى
 2017-08-06برقم ايداع  1465فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
250,000.000
 - 4عمرو محمد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7399قيد فى  2010-01-20برقم ايداع  106فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5رضا عبد ا البسطويسى ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  6415قيد فى  2008-06-12برقم ايداع
 519فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 6الفخرانى للشحن والتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم  13157قيد فى  2017-10-18برقم ايداع
 2034فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  17917قيد فى  2008-11-11برقم ايداع  8748فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 8علء محمد سيد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  16401قيد فى  2020-12-02برقم ايداع  2399فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 9مجدي عطيه عبدالجواد علي نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  17365قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 3575فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10عل اسامه عيد عبدالرحمن الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  10953قيد فى  2015-02-11برقم ايداع
 223فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 11غاده حسن عبدا جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  6436قيد فى  2008-06-25برقم ايداع  557فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12فتحى محمد احمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  10444قيد فى  2014-06-05برقم ايداع  861فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 13محمد عبدالمنعم محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  14546قيد فى  2019-01-17برقم ايداع 180
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14احمد محمد مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9909قيد فى  2013-09-16برقم ايداع 1095
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15كمال محمد السيد محمد يمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  6707قيد فى  2008-12-17برقم ايداع
 1097فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16محمد صالح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7274قيد فى  2009-11-03برقم ايداع  1180فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000

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

العناوين
 - 1زينب عبدالعظيم ابراهيم راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  9065قيد فى  2012-06-05برقم ايداع
 721وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مج  6م  2ع  3ش 3
 - 2مصطفى ابراهيم امين خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13564قيد فى  2018-03-01برقم ايداع 518
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده  13جنوب بى 2
 - 3عبدالفتاح احمد طلبه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13258قيد فى  2017-11-27برقم ايداع 2369
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده  18نموذج ج مجمع الصناعات
الصغيره C2
 - 4اكرامى محمد صبرى على عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11987قيد فى  2016-05-15برقم ايداع
 942وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى والول علوى من
القطعه  72جنوب غرب أ6
 - 5ياسر سيد محمد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  14531قيد فى  2019-01-15برقم ايداع  135وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل  - 15عمارة  - 4اسواق سما مول -
المرحلة الرابعة  -الردنية
 - 6السعيد مصطفى السعيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  13915قيد فى  2018-07-03برقم ايداع
 1505وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل  44دور ارضى جراند مول
مركز المدينه  MC3قطعه 29
 - 7سامح عبدالدايم احمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  7905قيد فى  2010-10-14برقم ايداع
 1310وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عماره رقم  3مجمع عبد المقصود
شارع  12الردنيه
 - 8مختار عبدالحميد عبدالغفار طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  7827قيد فى  2010-08-22برقم ايداع
 1105وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم اى اكس كيو المنطقه
الصناعيه ايه 1
 - 9مختار عبد الحميد عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  7827قيد فى  2021-12-21برقم ايداع 3884
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم اى اكس كيو المنطقه الصناعيه
ايه 1
 - 10ضياء محمد الهادي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  15363قيد فى  2019-10-30برقم ايداع
 2562وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول والثانى قطعه رقم
 54جنوب غرب أ6
 - 11ابو المجد للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  15271قيد فى  2019-09-26برقم ايداع
 2268وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه ماهر الكتيبه شرق
 - 12احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  17917قيد فى  2008-11-11برقم ايداع 8748
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة  - 46المنطقة الصناعية  -امتداد
أ - 6جنوب الجمركية
 - 13راضى للصلب تاجر فرد سبق قيده برقم  9567قيد فى  2013-03-03برقم ايداع  287وفى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قليوب ابوسنه زمام ميت حلفا القليوبيه ملك/تامر
محمد احمد
 - 14اسماء محمد جابر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10122قيد فى  2014-01-21برقم ايداع  76وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  23بترا مول المرحله الولى
الردنيه
 - 15على عبدالمعطى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12566قيد فى  2017-01-24برقم ايداع
 189وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده  23عنبر ونموذج  1سى 2
مجمع الصناعات الصغيره
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 - 16مصطفى ابو زيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17584قيد فى  2022-01-30برقم ايداع
 275وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  - 4دور ارضي  -مبنى
 - 1سيتى سنتر 9أ و 9أ مكملة ام سي 3
 - 17اشرف محمد رمضان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  17954قيد فى  2017-12-03برقم ايداع
 10802وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 1 /
ش هارون الرشيدي عزبة خير ا
 - 18اشرف محمد رمضان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  17954قيد فى  2017-12-03برقم ايداع
 10802وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان المقر الرئيسي
ليصبح المقر الرئيسي بالعاشر من رمضان  -الشرقيه وبذلك يتم نقل القيد
 - 19غاده حسن عبدا جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  6436قيد فى  2008-06-25برقم ايداع  557وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاوره  5عماره رقم  37شقه رقم 103
 - 20هشام احمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  3332قيد فى  2002-10-05برقم ايداع  741وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاوره  - 4قطعة  - 53شقة رقم 1
 - 21محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106قيد فى  2005-09-24برقم ايداع
 1277وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة  14محل  37بمنطقة
الورش
 - 22محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106قيد فى  2005-09-24برقم ايداع
 1277وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة ()16تقسيم قوات مسلحة
عقار رقم 29
 - 23محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106قيد فى  2006-11-27برقم ايداع
 685وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة ()16تقسيم قوات مسلحة
عقار رقم 29
 - 24محمد مصطفي عبدالرازق مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  5340قيد فى  2006-04-16برقم ايداع
 292وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  - 7عمارة  20ق - 10
مجمع عبدالمقصود السكنى
 - 25احمد محمد مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9909قيد فى  2013-09-16برقم ايداع
 1095وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  18مبنى رقم  2الدور
الرضى قطعه رقم 9أ  9 -أ المكمله  Mc3مرحله اولى مركز المدينه سيتى سنتر
 - 26ابانوب وحيد ابراهيم صليب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17804قيد فى  2022-04-28برقم
ايداع  1190وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا  -مركز شبرا -
تخطيط المساكن غزبه عبد الغنى بهتيم ملك  /وحيد ابراهيم صليب ابراهيم
 - 27زويد للعدد اليدوية تاجر فرد سبق قيده برقم  5825قيد فى  2007-05-17برقم ايداع  444وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحل /47ب اسواق المدينه ج الردنيه
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النشاط
 - 1زينب عبدالعظيم ابراهيم راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  9065قيد فى  2012-06-05برقم ايداع 721
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه ودعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والمصاحف والكتب الدينيه وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه
 2665/1868فى 2022/5/18
 - 2اسامة محمد سعد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  9397قيد فى  2012-12-05برقم ايداع 1472
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه 6
 - 3سعيد عبدالواحد سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10161قيد فى  2014-02-02برقم ايداع 154وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير ليصبح النشاط استيراد فيما عدا المجموعه
 19والفقره  36من المجموعه  6والتصدير
 - 4مصطفى ابراهيم امين خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13564قيد فى  2018-03-01برقم ايداع 518
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع وتقطيع اخشاب ديكوريه وحفر ليزر والطباعه فيما
عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه موافقه امنيه  1558 /2359فى 2022/5/18
 - 5مكتب طلل احمد محمد محمد عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 8328قيد فى  2011-06-02برقم ايداع 616وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح
النشاط مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات
 - 6مكتب ابو عوف للهندسة تاجر فرد سبق قيده برقم  15438قيد فى  2019-11-20برقم ايداع 2751وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /مكتب هندسي
 - 7احمد محمد محمد حسين عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  16247قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
1961وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /تجارة السمنت والتوريدات العمومية
( فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة )
 - 8صابر لتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  17231قيد فى  2021-10-10برقم ايداع
3102وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /تجارة الملبس الجاهزة
 - 9هانى جورج كامل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  16339قيد فى  2020-11-12برقم ايداع 2222
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التوريدات الخاصه باعمال المقاولت
والكهروميكانيكيه بما يخدم النشاط
 - 10احمد سمير عبدا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  13593قيد فى  2018-03-06برقم ايداع 574وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط بيع ادوات كهربائيه
 - 11مكتب محمود عبد الغنى عبده مشمش للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 17795قيد فى  2022-04-26برقم ايداع 1160وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى )
 - 12محمد مصطفي خضري ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17209قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
3045وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط المقاولت العامه
 - 13سعيد جمال عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم  13088قيد فى  2017-09-13برقم ايداع 1788
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير
 - 14العالمى للمسبوكات والمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  17010قيد فى  2021-07-13برقم ايداع
1706وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مقاولت عامه
 - 15جمال سعيد محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  17854قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 1450
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريد جميع مستلزمات المصانع وتوريدات
عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله
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 - 16احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  17917قيد فى  2008-11-11برقم ايداع 8748
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تجارة وتصنيع العصائر والتصدير عدا تصدير المواد
المشعة او المنتجات ذات الطبيعة الشعاعية
 - 17ميري حنا ميخائيل حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  5492قيد فى  2006-08-10برقم ايداع 629وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجارة الواح البولى كربونيت
 - 18محمد الشحات عبدالحميد صوف تاجر فرد سبق قيده برقم  12494قيد فى  2017-01-03برقم ايداع
24وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد والتصدير
 - 19ايه محمد مساعد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17861قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 1468
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريدات كهربائيه وميكانيكيه ومقاولت عامه
 - 20سليمان حامد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  17933قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
1742وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت و نقل عمال شركات
 - 21مصطفى ابو زيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17584قيد فى  2022-01-30برقم ايداع 275
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر
 - 22السيد عرفات السيد صبح تاجر فرد سبق قيده برقم  17796قيد فى  2022-04-27برقم ايداع 1167
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط عطاره وعلفه وبقاله
 - 23سويلم سالم محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  17903قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1645
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /توريدات عمومية ( فيما عدا خدمات
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة )
 - 24غاده حسن عبدا جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  6436قيد فى  2008-06-25برقم ايداع 557وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح التصنيع لدى الغير للدويه البشريه
 - 25حماده عبد الحى توفيق بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم  17308قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
3354وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى مركز اصلح السيارات وتيل
الفرامل وقطع الغيار وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكميوتر والنترنت وتوريد العماله
 - 26محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106قيد فى  2005-09-24برقم ايداع
1277وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح ورشة حدادة سوست
 - 27احمد محمد مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9909قيد فى  2013-09-16برقم ايداع 1095
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط بيع وصيانه النظارات الشمسيه
 - 28رضا سعيد الغندور فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  6883قيد فى  2009-03-19برقم ايداع 324وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10161وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-02برقم ايداع  154.000الى  :الرايه للستيراد والتصدير
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  8328وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-02برقم ايداع  616.000الى  :مكتب طلل احمد محمد محمد عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال
الشركات
 - 3فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1959وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-30برقم ايداع  701.000الى  :محمود محمد محمد الشيخ
 - 4فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  15438وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-20برقم ايداع  2,751.000الى  :مكتب ابو عوف للهندسة
 - 5فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16247وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-18برقم ايداع  1,961.000الى  :البركة لتجارة السمنت والتوريدات العمومية
 - 6فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16401وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-02برقم ايداع  2,399.000الى  :اتش ايه للصناعات القطنية
 - 7فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17231وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-10برقم ايداع  3,102.000الى  :صابر لتجارة الملبس الجاهزة
 - 8فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13593وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-06برقم ايداع  574.000الى  :سيا للتوريدات العموميه
 - 9فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17795وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-26برقم ايداع  1,160.000الى  :مكتب محمود عبد الغنى عبده مشمش للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 10فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10911وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-22برقم ايداع  113.000الى  :سوبر ماركت الجنه
 - 11فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17010وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-13برقم ايداع  1,706.000الى  :العالمى للمسبوكات والمقاولت العامه
 - 12فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17909وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  1,665.000الى  :احمد فتحي محمود حسين
 - 13فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17909وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  1,665.000الى  :مركز الفريده لقطع غيار السيارات الياباني
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17854وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-25برقم ايداع  1,450.000الى  :النور لتوريد العدد واللت ومستلزمات المصانع
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17916وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  1,691.000الى  :محمد احمد عبد الرحمن حفني
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17916وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  1,691.000الى  :ليوجد
 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17917وتم ايداعه
بتاريخ  2008-11-11برقم ايداع  8,748.000الى  :فريش لند لتصنيع وتعبئة العصائر
 - 18فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17365وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-22برقم ايداع  3,575.000الى  :الماسه للصناعات البلستيكيه
 - 19فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17933وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  1,742.000الى  :سليمان حامد محمد مصطفى
 - 20فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17933وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  1,742.000الى  :المانه للرحلت
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 - 21فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17796وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  1,167.000الى  :اليمان للعطاره والعلفه والبقاله
 - 22فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17903وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  1,645.000الى  :اعمارك للتوريدات العمومية
 - 23فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14234وتم ايداعه
بتاريخ  2018-10-24برقم ايداع  2,418.000الى  :النور لتجاره السيارات
 - 24فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17942وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  1,765.000الى  :الفتح لتجاره الزيوت والشحومات والمواد البتروليه
 - 25فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  6436وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-25برقم ايداع  557.000الى  :غاده حسن عبدا جوده
 - 26فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6436وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-25برقم ايداع  557.000الى  :فرست انترناشيونال فارما first International pharma
 - 27فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17308وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-03برقم ايداع  3,354.000الى  :اليسر لصلح السيارات وتيل الفرامل وقطع الغيار
والتوريدات العموميه
 - 28فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16637وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-22برقم ايداع  415.000الى  :الهندسية للخراطه وتشغيل المعادن ومستلزمات المصانع
 - 29فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9909وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-16برقم ايداع  1,095.000الى  :ياسينز للنظارات الشمسيه
 - 30فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  8351وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-12برقم ايداع  688.000الى  :سياج للتوريدات العمومية
 - 31فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8351وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-12برقم ايداع  688.000الى  :السياج للتوريدات العمومية

الشخاص
 - 1محمود محمد محمد الشيخ تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  1959وتم ايداعه بتاريخ 2014-08-18
برقم ايداع 1258تم التأشير فى تاريخ  2014-08-18بــ
 - 2سمر سعيد عبدالمنعم عبدالقادر وكيل مفوض المقيد برقم قيد  11655وتم ايداعه بتاريخ 2016-01-12
برقم ايداع 62تم التأشير فى تاريخ  2016-01-12بــ الغاء الوكيل المفوض بناء على طلب صاحب الشأن
 - 3احمد فتحي محمود حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  17909وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم
ايداع 1665تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ
 - 4محمد احمد عبدالرحمن حفني تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  17916وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع 1691تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ
 - 5سعيد محمد حسن سليمان تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  17966وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-28
برقم ايداع 1848تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1ناصر محمد محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5690قيدت فى  2017-07-18برقم ايداع
 1320وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 2شركة قدرى محمد انور السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6838قيدت فى  2009-03-01برقم
ايداع  219وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 3نادين شريف شفيق حسن الشيخ وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  16476قيدت فى 2020-12-23
برقم ايداع  2630وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 4كارم احمد احمد جبر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  13274قيدت فى  2017-12-03برقم ايداع
 2405وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 5خالد مصطفى عبدالسميع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14322قيدت فى  2018-11-15برقم ايداع
 2628وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 6يحيى عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  48قيدت فى  1994-03-05برقم ايداع  52وفى تاريخ
 2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد

رأس المال
 - 1شعبان رشوان ابراهيم داهش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12781قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع 800وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 400,000.000
 - 2امير سمير محمود محمد رفعت وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2144قيدت فى  1999-07-28برقم
ايداع 458وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 35,000.000
 - 3هند محمود محمد ابراهيم عامر وشركها شركة سبق قيدها برقم  13282قيدت فى  2017-12-04برقم
ايداع 2422وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 400,000.000
 - 4اولد كمال فتح ا خضر شركة سبق قيدها برقم  647قيدت فى  1996-02-10برقم ايداع
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000,000.000

70وفى

 - 5احمد محروس امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12723قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
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العناوين
 - 1ناصر محمد محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5690قيدت فى  2007-02-12برقم ايداع
134وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه  163جنوب غرب  6أ
المنطقه الصناعيه
 - 2ناصر محمد محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5690قيدت فى  2017-07-18برقم ايداع
1320وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده  88مبنى ام مجمع مبارك
الصناعى شرق ب 3
 - 3عبير رأفت فؤاد محمد عبدالمنعم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  12305قيدت فى  2016-10-19برقم
ايداع 1857وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم  43بالمنطقه
الصناعيه جنوب الجمركيه أ6
 - 4عبير رأفت فؤاد محمد عبدالمنعم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  12305قيدت فى  2016-10-19برقم
ايداع 1857وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم  55بالمنطقه
الصناعيه جنوب الجمركيه أ6
 - 5وليد سيد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13145قيدت فى  2017-10-15برقم ايداع
2003وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم  Vfالمنطقه الصناعيه
B1
 - 6شركة سوسن العطار وشريكها شركة سبق قيدها برقم  230قيدت فى  1994-11-09برقم ايداع 275
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  - 33اسواق الجملة  -مرحلة
ثالثة  -الردنية
 - 7شعبان رشوان ابراهيم داهش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12781قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع 800وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم  - 459بمشروع
الجوهرة مول  -القطعة  - MC2 27مركز المدينة
 - 8شركه فريكول للصناعات الهندسيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  143قيدت فى  1994-07-24برقم
ايداع 167وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول بالمصنع رقم
 520مجمع مصر ايطاليا المنطقه الصناعيه الثالثه
 - 9هند محمود محمد ابراهيم عامر وشركها شركة سبق قيدها برقم  13282قيدت فى  2017-12-04برقم
ايداع 2422وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم  - 10عمان
سنتر  - 2مدخل هـ  -مركز المدينة
 - 10مروان عبداللطيف احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16062قيدت فى  2020-08-18برقم ايداع
1392وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل  - 549القطعة رقم - 27
 - MC2الجوهرة مول  -مركز المدينة
 - 11احمد محروس امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12723قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
644وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المصنع المقام بالقطعه رقم - 14
 15بالمنطقه الصناعيه C6
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النشاط
 - 1عبير رأفت فؤاد محمد عبدالمنعم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  12305قيدت فى  2016-10-19برقم
ايداع  1857وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع الحلوى موافقه امنيه
رقم  3344فى 2022/5/3
 - 2سماح محمود محمد ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  17097قيدت فى  2021-08-19برقم ايداع
 1996وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العموميه وتصنيع المنتجات السمنتيه
لدى الغير ( فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله )
 - 3شركه /احمد اسماعيل ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  7671قيدت فى  2010-06-01برقم
ايداع  730وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد
 - 4احمد و اسلم حمدي زايد وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  12600قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 280وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع وتعبئه المواد الغذائيه ( حلوه
طحينيه  -طحينه  -تدوير السمسم  -العسل السود )

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13668 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-03-25برقم ايداع  766الى محمد عربى صلح الدين زكى وشريكته
 - 2فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10679 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-09-21برقم ايداع  1448الى احمد خلف عبد الغنى خلف وشريكته
 - 3فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2144 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-07-28برقم ايداع  458الى امير سمير محمود محمد رفعت وشريكته
 - 4فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13282 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-12-04برقم ايداع  2422الى هند محمود محمد ابراهيم عامر وشركها
 - 5فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  16062 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-08-18برقم ايداع  1392الى مروان عبداللطيف احمد وشريكته
 - 6فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  12723 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-04-05برقم ايداع  644الى احمد محروس امام وشركاه
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الشخاص
 - 1نبيل كمال القطب مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  1068وتم ايداعه بتاريخ 1996-12-25
برقم ايداع  709تم التأشير فى تاريخ  1998-06-17بــ  :اتفق الشركاء على ان يكون للشريكين المتضامنين
نبيل كمال القطب وصادق كمال القطب مجتمعين او منفردين حق القتراض او الرهن من البنوك
 - 2ابراهيم محمود عبده محرم مدير و شريك المقيد برقم قيد  211وتم ايداعه بتاريخ 1994-10-22
برقم ايداع  255تم التأشير فى تاريخ  2018-08-28بــ  :يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله فى
هذا اوسع السلطات لدارة الشركه للتعامل باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه
وعلى الخص تعيين وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة والتوقيع على عقود البيع بالشهر العقارى وجميع المعاملت التى تتم مع البنوك والتوقيع
على الشيكات بحسابات الشركة لدى البنوك وتفويضه فى الصرف واليداع وكذلك التوقيع على عقود تأسيس
الشركات وله الحق فى ادارة الشركة وسير العمل فيها وكذا بيع وشراء جميع اصول الشركة الثابته والمنقوله
والتوقيع على عقود البيع والشراء الخاصه بما سبق امام مكاتب الشهر العقارى وله الحق فى التوقيع عن الشركة
على عقود القتراض والرهن والتوقيع عن الشركة على كافة العقود والوراق والمستندات اللزمة وله الحق فى
التوقيع على عقود كفاله الشركات الشقيقة والحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3عبير رأفت فؤاد محمد عبدالمنعم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  12305وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-19برقم ايداع  1857تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :اضافه لبند الداره والتوقيع حق
الرهن
 - 4ندا السيد محمد احمد القساس شريك متضامن المقيد برقم قيد  17741وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-29برقم ايداع  931تم التأشير فى تاريخ  2022-03-29بــ :
 - 5فاطمه محمد على جاد الحق شريك متضامن المقيد برقم قيد  17741وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-29برقم ايداع  931تم التأشير فى تاريخ  2022-03-29بــ  :خروج
 - 6احمد هشام يوسف على فهمى مدير و شريك المقيد برقم قيد  17754وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-07برقم ايداع  1005تم التأشير فى تاريخ  2022-04-07بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع لكل
من الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين وتمثيل الشركة امام الغير والجهات الحكومية والرسمية وهيئة
التنمية الصناعية واتحاد الصناعات والغرف الصناعية وجهاز مدينة العاشر من رمضان والداره المحليه ووزاره
الكهرباء والبيئة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص وقطاع العمال والشهر
العقارى والسجل التجارى والغرف التجاريه وحق اليداع والسحب من البنوك والمصارف والهيئات الماليه
والتوقيع على القروض والتسهيلت المصرفيه والئتمانية وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك وفتح العتمادات
المستندية والتعاقدات المحليه والخارجية وامام ادارات المرور وحق تعيين وعزل مستخدمى الشركه والتوقيع على
عقود التأسيس وبيع وشراء وتأجير الراضي والمبانى والصول والممتلكات العقارية والسيارات وقبض الثمن
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 7سامح عادل محمود فرغلى شريك متضامن المقيد برقم قيد  13668وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-25برقم ايداع  766تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خروج
 - 8محمد عربى صلح الدين زكى احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  13668وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-25برقم ايداع  766تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :الداره وحق التوقيع
موكله للشريكين محمد عربى صلح الدين زكى ورضا عبد المعطى عبدا سليمان مجتمعين او منفردين وعلى ان
تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى
من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء
 - 9محمد عثمان سيد احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  10679وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-21
برقم ايداع  1448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج
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 - 10احمد خلف عبدالغنى خلف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  10679وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-21برقم ايداع  1448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :اصبح حق الداره والتوقيع
للشريك المتضامن احمد خلف عبد الغنى خلف منفردا وله حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير
حكوميه كما لهم الحق فى تاسيس كافه الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها والتوقيع على ما يلزم لذلك وبيع
وشراء كافه اصول الشركه من عقارات ومنقولت وسيارات والتعامل مع كافه البنوك فى السحب واليداع
وصرف الشيكات
 - 11ازهار جابر عمر عاشور شريك متضامن المقيد برقم قيد  10679وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-21برقم ايداع  1448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
- 12
يسن عبدالمنعم يسن ابو ستيت مدير فرع المقيد برقم قيد  17900وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  1628تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 13حبيبه امير سمير محمود محمد رفعت شريك موصى المقيد برقم قيد  2144وتم ايداعه بتاريخ
 1999-07-28برقم ايداع  458تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 14ريم ابراهيم ابراهيم سلمه قطايه شريك متضامن المقيد برقم قيد  13282وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-04برقم ايداع  2422تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :حول الى شريك موصي
 - 15هند محمود محمد ابراهيم عامر شريك متضامن المقيد برقم قيد  13282وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-04برقم ايداع  2422تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  /هند محمود محمد اتبراهيم عامر ولها منفردات الحق فى
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق القبض ودفع
المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالقبض بالجل ولها حف توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولها حق
التوقيع على الشيكات وسحب الرصده من البنوك ولها الحق فى الصلح والقرار والنكار والبراء كما لها فى كل
او بعض مما ذكر على ان يكون اتحقيق اغراض الشركة ولها الحق فى اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة
من بيع وشراء او رهن او القتراض لدى البنوك وتبقي بنود الشركة الساسي كما هى دون تعديل او اضافة
 - 16مروان عبداللطيف احمد ابو العطا مدير و شريك المقيد برقم قيد  16062وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  1392تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
للشريك  /مروان عبداللطيف احمد ابوالعطا منفردا وله حق التوقيع باسم الشركة والتعامل مع كافة الجهات
الحكومية والغير حكومية والفراد فيما يحقق اهداف الشركة ومصالحها والنهوض بها والتعامل مع البنوك وفتح
الحسابات والعتمادات وصرف الشيكات والتوقيع على الشيكات والبيع والقتراض والرهن
 - 17ايمن محمد توفيق محمد رشدي شريك متضامن المقيد برقم قيد  16062وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  1392تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروج
 - 18ياسمين محمد محمود يوسف شلبى شريك متضامن المقيد برقم قيد  16062وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  1392تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 19محمد عبد الحميد والى عبد الحميد شريك متضامن المقيد برقم قيد  12723وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-05برقم ايداع  644تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 20حنان محروس امام حسين شريك متضامن المقيد برقم قيد  12723وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-05برقم ايداع  644تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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تجديد افراد
 - 1محمد سعيد عبدالفتاح احمد العتال تاجر فرد سبق قيده برقم  7424 :قيدت فى  2011-04-12برقم
ايداع  400وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-11
 - 2زينب عبدالعظيم ابراهيم راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  9065 :قيدت فى  2012-06-05برقم ايداع
 721وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 3مكتب اسلم عوض عبدالغنى عبدالعزيز للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  11969 :قيدت
فى  2016-05-10برقم ايداع  904وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-09
 - 4جمال عوض ا محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  12520 :قيدت فى  2017-01-12برقم ايداع
 84وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 5مكتب رحلت ونقل عمال وائل السيد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  12764 :قيدت فى
 2017-04-19برقم ايداع  756وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-18
 - 6نادر ابراهيم عبد الحميد الكتامى تاجر فرد سبق قيده برقم  12768 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  763وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 7وائل ابراهيم خليل محمد النيص تاجر فرد سبق قيده برقم  12882 :قيدت فى  2017-06-08برقم
ايداع  1096وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 8حسام الدين حسن الششتاوى سراج تاجر فرد سبق قيده برقم  12893 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  1123وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 9سامي ابراهيم نصر سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  5625 :قيدت فى  2006-12-24برقم ايداع
 966وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 10احمد حامد محمد حلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  7548 :قيدت فى  2010-03-28برقم ايداع
 456وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-27
 - 11عبده عبدالفتاح محمد محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  12691 :قيدت فى  2017-03-20برقم
ايداع  544وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 12مكتب شريف عبدالمنعم مراد مصطفى للرحلت الداخليه تاجر فرد سبق قيده برقم  12840 :قيدت فى
 2017-05-22برقم ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-21
 - 13احمد عبدالمطلب عبدالباسط تاجر فرد سبق قيده برقم  2150 :قيدت فى  1999-08-04برقم ايداع
 470وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-08-03
 - 14زويد للعدد اليدوية تاجر فرد سبق قيده برقم  5825 :قيدت فى  2007-05-17برقم ايداع 444
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 15نادر سمير معوض ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12644 :قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع
 393وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 16طارق السيد احمد السباعي تاجر فرد سبق قيده برقم  3754 :قيدت فى  2003-11-03برقم ايداع
 896وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-02
 - 17مدحت حسن احمد مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5652 :قيدت فى  2007-01-16برقم
ايداع  29وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 18احمد زكريا عبداللطيف الزغيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  5716 :قيدت فى  2007-02-28برقم
ايداع  194وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 19مصطفى مصطفى عبدالرازق ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  10250 :قيدت فى 2014-03-12
برقم ايداع  367وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-11
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 - 20اسامة محمد عبدالمقصود النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12689 :قيدت فى  2017-03-19برقم
ايداع  541وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 21السعيد للصناعات الهندسية تاجر فرد سبق قيده برقم  5433 :قيدت فى  2006-06-25برقم ايداع
 505وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 22محمدالنوبى الملقب مراد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8441 :قيدت فى 2011-07-17
برقم ايداع  880وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
 - 23سعيد عبدا دسوقى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  11746 :قيدت فى  2016-02-14برقم
ايداع  278وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 24هناء محمود سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  12712 :قيدت فى  2017-03-28برقم ايداع
 600وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 25عزيزه محمد عبدا زحافه تاجر فرد سبق قيده برقم  3938 :قيدت فى  2004-03-31برقم ايداع
 314وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-30
 - 26صيدلية الدكتورة ايمان فتحى عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9599 :قيدت فى
 2013-03-18برقم ايداع  364وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-03-17
 - 27محمد ابو السعود سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10505 :قيدت فى  2014-06-26برقم
ايداع  1009وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-25
 - 28اشرف احمد كمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5773 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 121وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 29اشرف احمد كمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5773 :قيدت فى  2007-04-16برقم ايداع
 335وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 30خالد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  1393 :قيدت فى  1997-06-29برقم ايداع 492
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 31علء محمد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6567 :قيدت فى  2008-09-18برقم ايداع
 843وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-17
 - 32مصطفى حسن ابراهيم محمد عماشة تاجر فرد سبق قيده برقم  8980 :قيدت فى 2012-04-15
برقم ايداع  504وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 33الدسوقى محمد ابراهيم راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  10911 :قيدت فى  2015-01-22برقم ايداع
 113وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-21
 - 34ناصر صابر محمود علم تاجر فرد سبق قيده برقم  7422 :قيدت فى  2010-02-02برقم ايداع
 168وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 35يوسف وهبى احمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12812 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 883وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 36محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106 :قيدت فى  2006-11-27برقم
ايداع  685وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 37محمد محمود محمد ابراهيم كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5106 :قيدت فى  2005-09-24برقم
ايداع  1277وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-23
 - 38سامي فكري حسن عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  5694 :قيدت فى  2007-02-14برقم ايداع
 149وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 39منة ا جمال محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  8950 :قيدت فى  2012-03-27برقم ايداع
 435وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 40مهنى على مهنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  9001 :قيدت فى  2012-04-29برقم ايداع
 551وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 41عادل محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  882 :قيدت فى  1996-08-28برقم ايداع 419
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
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 - 42مكتب زهران عصام السيد عبدالمجيد للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 11499 :
قيدت فى  2015-11-03برقم ايداع  1811وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-02
 - 43عمرو متولى محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9099 :قيدت فى  2012-07-01برقم ايداع
 816وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 44محمد الشحات عبدالحميد صوف تاجر فرد سبق قيده برقم  12494 :قيدت فى  2017-01-03برقم
ايداع  24وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 45غاليه فوزى عبدالعظيم محمود النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12553 :قيدت فى 2017-01-22
برقم ايداع  158وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 46رباب جلل محمد رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  8396 :قيدت فى  2011-06-27برقم ايداع
 781وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 47مكتب محمود صبحى عبدالصادق محمد للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  12185 :قيدت فى
 2016-08-11برقم ايداع  1485وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-10
 - 48مصطفى على محمد احمد ورك تاجر فرد سبق قيده برقم  9131 :قيدت فى  2012-07-18برقم
ايداع  898وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 49مدحت عيد محمد عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  12748 :قيدت فى  2017-04-12برقم ايداع
 708وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 50عمرو ابراهيم محمد مسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10425 :قيدت فى  2014-06-02برقم
ايداع  828وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-01
 - 51محمد عاطف الصاوى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12942 :قيدت فى  2017-07-11برقم ايداع
 1266وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 52محمد سليمان سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  11263 :قيدت فى  2015-07-06برقم ايداع
 1095وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-05
 - 53هانى شحاته حنا مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  12701 :قيدت فى  2017-03-23برقم ايداع
 571وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 54انور عبدالمطلب علي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  5602 :قيدت فى  2006-12-11برقم ايداع
 917وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 55امير مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9085 :قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
 791وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 56رضا عبدالخالق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10488 :قيدت فى  2014-06-22برقم
ايداع  968وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 57ايمن صبحى صديق اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  3606 :قيدت فى  2012-05-21برقم ايداع
 666وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 58حمدى سالم ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  5801 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 390وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 59بهاء بهجت نسيم مزدارى تاجر فرد سبق قيده برقم  7754 :قيدت فى  2010-07-15برقم ايداع
 929وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 60فاطمة عيد حامد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  9098 :قيدت فى  2012-07-01برقم ايداع 814
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 61ابراهيم محمد ابراهيم مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  12511 :قيدت فى  2017-01-09برقم ايداع
 57وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 62صيدليه الدكتور عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  3267 :قيدت فى  2002-07-24برقم ايداع
 572وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-23
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 - 63عماد فتحي يواقيم متياس تاجر فرد سبق قيده برقم  5495 :قيدت فى  2006-08-16برقم ايداع
 639وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-15
 - 64عادل رومانى جاد عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7466 :قيدت فى  2010-02-21برقم ايداع
 268وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-20
 - 65يوسف حسينى عبد الرسول عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  9020 :قيدت فى  2012-05-13برقم
ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 66مكتب رحلت ام ابراهيم محمد محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  12425 :قيدت فى
 2016-12-05برقم ايداع  2212وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-04
 - 67سماح السيد غازى الحطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12900 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 1142وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 68محمد السيد عبدالموجود عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  5440 :قيدت فى  2006-07-03برقم
ايداع  523وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 69مينا منصور عزيز صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  8768 :قيدت فى  2012-01-09برقم ايداع
 44وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 70محمد بدرى عبدالحافظ عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11239 :قيدت فى  2015-06-22برقم
ايداع  1018وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-21
 - 71يمنى حسين محمد محيى الدين احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  12921 :قيدت فى
 2017-06-28برقم ايداع  1205وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-27
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تجديد شركات
 - 1زينب احمد محمد عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم  9417 :قيدت فى  2012-12-13برقم ايداع
 1513وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/12/2022ص
 - 2مجدى كامل عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1262 :قيدت فى  1997-05-14برقم ايداع
 302وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 3شركة السيد محمد فتحى وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  5799 :قيدت فى  2007-05-02برقم ايداع
 384وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 4هبة صلح ابراهيم عبدالرحمن وشريكها شركة سبق قيدها برقم  12372 :قيدت فى 2016-11-15
برقم ايداع  2083وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/11/2026
12:00:00ص
 - 5شعبان رشوان ابراهيم داهش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12781 :قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع  800وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027
ص
 - 6اسماعيل محمد اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12783 :قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع
 811وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/04/2027ص
 - 7رضا ابراهيم ابوالعيون عبدالباقى الحصرى وابراهيم ابوالعيون عبدالباقى شركة سبق قيدها برقم :
 12853قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع  1014وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
 - 8سليمان سلمه علي سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3070 :قيدت فى  2002-01-08برقم
ايداع  21وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2027
ص
 - 9المنشيه للرحلت شركة سبق قيدها برقم  12885 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع  1102وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 10ورثه حمدى جوده محمد سلمه شركة سبق قيدها برقم  12885 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع
 1102وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 11شركه محمود توفيق طايع وشركاة شركة سبق قيدها برقم  3073 :قيدت فى  2002-01-13برقم
ايداع  30وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2027
ص
 - 12كرلس عادل جرجس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  3151 :قيدت فى  2002-04-23برقم ايداع
 282وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027ص
 - 13على محمد على عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12877 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 1074وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 14شركه التوحيد للتجاره والتوريدات (محمد انور وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  1313 :قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع  374وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 15احمد يحيى السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1316 :قيدت فى  1997-06-04برقم ايداع 377
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 16محمد فرحات حسن ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12886 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  1111وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 17ابراهيم نور الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16 :قيدت فى  1994-01-23برقم ايداع 17
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/01/2024ص
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 - 18شركة محمد مصطفى درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11418 :قيدت فى 2015-09-30
برقم ايداع  1592وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/09/2025
12:00:00ص
 - 19يحيى عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  48 :قيدت فى  1994-03-05برقم ايداع  52وفى
تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2024ص
 - 20فتحى طه عاصم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12741 :قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع
 693وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 21جمال محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11676 :قيدت فى  2016-01-20برقم ايداع
 114وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/01/2026ص
 - 22شركة خالد فكرى صالح وشريكته شركة سبق قيدها برقم  10489 :قيدت فى  2014-06-23برقم
ايداع  973وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2024
ص
 - 23محمد خلف شعبان محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11199 :قيدت فى  2015-06-02برقم
ايداع  902وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2025
ص
 - 24مصطفى صلح عبدالفضيل وشركاة شركة سبق قيدها برقم  12681 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  517وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/03/2027
ص
 - 25شركة اولد احمد منصور خطيب شركة سبق قيدها برقم  1056 :قيدت فى  1996-12-19برقم
ايداع  691وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/12/2026
ص
 - 26امينه سعيد عبده حسنين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  3220 :قيدت فى  2002-06-23برقم
ايداع  456وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2027
ص
 - 27شركة عواد فكرى عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7394 :قيدت فى  2010-01-19برقم
ايداع  98وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/01/2025
ص
 - 28صفوت يوسف فهيم ووصفي يوسف فهيم شركة سبق قيدها برقم  3117 :قيدت فى 2002-03-24
برقم ايداع  194وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/03/2027
12:00:00ص
 - 29ظريف عبد الحميد العتابي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  3190 :قيدت فى  2002-05-29برقم
ايداع  388وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2027
ص
 - 30عادل محفوظ وشركاه مركز الخدمات الصناعية داتكو شركة سبق قيدها برقم  3278 :قيدت فى
 2002-08-12برقم ايداع  617وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/08/2022ص
 - 31ليوجد شركة سبق قيدها برقم  3278 :قيدت فى  2002-08-12برقم ايداع  617وفى تاريخ
 2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/08/2022ص
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