جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب مرسى مطروح 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
 - 1سعيد ابوهيسة ناجى مطر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1576
ورقم قيد  19892محل رئيسى عن تجارة معدات ثقيلة ,بجهة محافظة مطروح الكيلو  89قرية الشمامة ملك/
فازع ابوهيسة ناجى مطر
 - 2سلمه عبدالرازق بخاطره كريم شتوري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1577ورقم قيد  19893محل رئيسى عن مكتب خدمات للقري السياحية ( فيما عدا العمالة وبعد
استصدار التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة مطروح الحمام ك 69الساحل الشمالي قرية اولد مسعود امام قرية
جامعه الدول العربية ملك /احمد سلمة عبدالرزاق بخاطرة
 - 3عبدالرحمن كرم عزب محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1580
ورقم قيد  19894محل رئيسى عن بيع زجاج وبراويز ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية قرية اولد
مسعود ملك /زيدان ابوسيف مسعود
 - 4محمد عطيه مسعود حميده تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1589ورقم قيد  19895محل رئيسى عن مقاولت وتوريداتها (فيما عدا تورد العماله والكمبيوتر والملبس
العسكرية ) ,بجهة محافظة مطروح راس الحكمة بجوار مسجد الوقاف ملك /نور عطية مسعود
 - 5نايب شزيع الدربالى عطيه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1600
ورقم قيد  8948رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ( توريد العمالة والكمبيوتر
والملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية بجوار مجلس مدينة برانى ملك  /عبدالمولى ابراهيم
خالد
 - 6اسامة عبدالسلم ادريس مراجع تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1593ورقم قيد  19896محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا ( الفقرة  36من المجموعة
السادسة والمجموعة  19كلها ) ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك  /عبدالسلم ادريس مراجع
 - 7اسامه ناصف ندا اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1594
ورقم قيد  19897محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة مطروح مارينا العلمين المنطقه التاسعه
السوق التجارى محل  2/3مبنى بى تك ملك  /شريف محمد محمد
 - 8عمر عبدالباسط سعد عبدالزين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1595
ورقم قيد  19898محل رئيسى عن معرض ادوات كهربائية ,بجهة محافظة مطروح ش القاضى امام برج
المنارة ملك  /فرج اسرافيل عبدالرحمن
 - 9أيه حامد على احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  1596ورقم قيد
 19899محل رئيسى عن مكتب تحت الطلب ,بجهة محافظة مطروح الشارع الجديد حى الروضة بجوار
مدرسة الروضة الخاصة ملك/عزت السعيد عبدالخالق
 - 10ماجده معوض ابراهيم ابوعمر تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1597ورقم قيد  19900محل رئيسى عن مطعم كشرى ومشروبات ,بجهة محافظة مطروح منطقة الذاعة
والتلفزيون شارع الكورنيش عمارات السعودية محل رقم  2ملك  /عبدالسلم محمد جابر
 - 11منصور ابوالحمد ابوزيد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1602ورقم قيد  19901محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها ( فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر والملبس العسكرية) ,بجهة محافظة مطروح عمارة نور السلم الدور الثالث ملك /محمد دياب
عبدالسلم
 - 12خليل ابراهيم محجوب صقر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1603
ورقم قيد  19902محل رئيسى عن مستلزمات كافيهات ,بجهة محافظة مطروح سمل بجوار المعهد الزهرى
ملك  /مبروك فرج ثعلب
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 - 13صلح الدين عبدالفتاح مصطفى على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  1605ورقم قيد  19903محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ( توريد العمالة
والكمبيوتر والملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة مطروح منطقة غرب المدارس ملك  /عبدالرحمن احمد محمد
 - 14محمود سعد زغلول عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1606ورقم قيد  19904محل رئيسى عن ادوات منزلية ,بجهة محافظة مطروح شارع بورسعيد عقار رقم2
امام مسجد السنترال ملك /حميده عبدالجواد عبدالقادر
 - 15جوده صالح جوده صالح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1612
ورقم قيد  19905محل رئيسى عن توريد خراطيم هيدروليك ,بجهة محافظة مطروح العلمين الرئيسى بعد
المزلقان ملك  /عبدالمولى سلطان قوية
 - 16عبدالباسط مسعود عبدالسميع محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1614ورقم قيد  19906محل رئيسى عن بيع اسماك ,بجهة محافظة مطروح ش ليبيا تقاطع ش القاضى ملك/
محمد مسعود عبدالسميع
 - 17يوسف ارحومه يوسف عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1615ورقم قيد  19907محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك /فايز
مسعود ازريق
 - 18محمد احمد محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1623
ورقم قيد  19908محل رئيسى عن مطعم اسماك ,بجهة محافظة مطروح امام مديرية التربية والتعليم بجوار
مسجد خديجة ملك /فايز عيد حفيظ
 - 19محمد غيث قدورة سعيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1626
ورقم قيد  19910محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية برج الهنا ملك
 /غيث قدورة سعيد
 - 20ايهاب عبدالستار محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1627ورقم قيد  19911محل رئيسى عن كافتيريا (فيما عدا النترنت ) ,بجهة محافظة مطروح شارع العوام
حى الدولر امام مغسلة الباشاوات ملك /عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
 - 21ساندرا ايهاب وكيل بسطوروس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1628ورقم قيد  19912محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ( بعد استصدار التراخيص اللزمه وفيما عدا
الرحلت السياحية ) ,بجهة محافظة مطروح شارع الجلء امام المحطة العسكرية عمارة اللوكس شقة رقم  2ملك/
حنان رفعت سريحه
 - 22عبدالكريم عبد جمعه على تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1629
ورقم قيد  19913محل رئيسى عن مكتب توريدات مواد بناء ,بجهة محافظة مطروح الكيلو 73بجوار قاعة
محمد نجيب العسكرية ملك /خميس شريف مرقيق
 - 23محمود محمد لبيب السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1630ورقم قيد  19914محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى 5
شارع السلطان ملك  /عبد على جمعه
 - 24فرج رجب عبد الونيس ميهوب تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1641ورقم قيد  17907رئيسى آخر عن محل جزاره ,بجهة محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن قبلى
الطريق الساحلى ملك /صافى رجب عبد الونيس ميهوب
 - 25محمد ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1633ورقم قيد  19915محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه ,بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم برج
الكوثر ملك /جمعه رواج زعلوك
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 - 26وليد سعد الدين قبيصي عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1637ورقم قيد  19916محل رئيسى عن تجارة اخشاب ,بجهة محافظة مطروح شارع الثانوية منطقة زاهر
جلل ملك /سعد الدين قبيصي عبدالمجيد
 - 27فتحى رجب عبدالونيس ميهوب تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1642ورقم قيد  19917محل رئيسى عن مطعم للماكولت والمشروبات ,بجهة محافظة مطروح سيدى
عبدالرحمن بجوار المدخل الغربى لقريه سيدى عبدالرحمن ملك /صافى رجب عبدالونيس
 - 28رمضان عبدالزين عوض مبروك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1647ورقم قيد  19918محل رئيسى عن بيع محمصات وسجائر ,بجهة محافظة مطروح شارع النهضة
بجوار الشرطة العسكرية ملك /عبدالسلم عبدالزين عوض
 - 29خليفة زريبه محمد زريبه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1652
ورقم قيد  19919محل رئيسى عن استيراد وتصدير( فيماعدا الفقرة  36من المجموعة السادسة والمجموعة
 19كلها) ,بجهة محافظة مطروح كشوك عميرة الكيلو  61ملك /عبدالكريم خليفة زريبة
 - 30منصوره مختار معوض هيبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1653ورقم قيد  19920محل رئيسى عن مقاولت وتوريداتها (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس
العسكرية ) ,بجهة محافظة مطروح قرية الغزاله نجع جبيل ملك /مسعود موسى شريف
 - 31منصوره مختار معوض هيبه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1653ورقم قيد  19920محل رئيسى عن مقاولت وتوريداتها (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس
العسكرية ) ,بجهة محافظة مطروح قرية الغزاله نجع جبيل ملك /مسعود موسى شريف
 - 32محمد السيد نعمان البدرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1654
ورقم قيد  19921محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة مطروح خلف اللوكس بجوار استراحة حسن علم
ملك /جبريل يونس عبد ا
 - 33ناجح ناصف يونس براني تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1655
ورقم قيد  19922محل رئيسى عن بيع اعلف ومحاصيل زراعية ,بجهة محافظة مطروح سيدي براني
الشارع الرئيسي ملك /صلح مصطفي جويدة
 - 34عيد رحومه عيسى سعد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1681
ورقم قيد  19933محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة مطروح الكيلو  7امام المرور ملك /احمد
شعيب عبد ا
 - 35محمد حمزة خليفة حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1667
ورقم قيد  11818رئيسى آخر عن توريدات عموميه( فيما عدا توريد العماله والكمبوتر والملبس العسكرية ),
بجهة محافظة مطروح عمارة الوقاف خلف مصيف المقاولون العرب ملك /على خليفه حسن
 - 36انتصار زكى ابراهيم عطيه حجازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  1659ورقم قيد  19924محل رئيسى عن مكتب ادارة كافيهات ,بجهة محافظة مطروح شارع القاضى
برج هاين ملك /سامح سعد نيروز
 - 37ابوالدهب رشوان عثمان محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1660ورقم قيد  19925محل رئيسى عن مخبز شامى ,بجهة محافظة مطروح شارع الكورنيش عمارات
السعودية بملكه
 - 38بلل على حوسين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1668
ورقم قيد  19926محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك /محمد محمد
على
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 - 39خالد جبريل عبدالرازق سعد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1671
ورقم قيد  19927محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة مطروح برج القادسية محل رقم  6العزبة
الغربية ملك  /محمد ابوبكر عبدالرحمن
 - 40خالد سيد عبد الفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1672
ورقم قيد  19928محل رئيسى عن مكتب توريدات لعمال التكييف والتبريد(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
والملبس العسكريه) ,بجهة محافظة مطروح شارع الجلء امام صرافة البنك الهلى ملك /اسلم فرج مفتاح
 - 41عبدالناصر مفتاح غنيوه لمين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1673ورقم قيد  19929محل رئيسى عن مكتب توريدات مواد غذائية ,بجهة محافظة مطروح شارع الليدو
بجوار الصرف الصحى ملك/مفتاح غنيوه لمين
 - 42محمد على عبدا ابوسيف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1676
ورقم قيد  19930محل رئيسى عن تجارة حبوب ( اعلف ) ,بجهة محافظة مطروح الكيلو  45سيدى حنيش
بجوار المدرسة العدادية ملك  /باسط هارون بدر
 - 43حمدى خير ا جمعه خليل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1679
ورقم قيد  19931محل رئيسى عن مكتب لتأجير السيارات ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى امام
المسجد الكبير ملك /خير ا جمعه دخيل
 - 44مصطفى سعيد محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1680
ورقم قيد  19932محل رئيسى عن بيع ملبس بحر ومستلزمات الشواطئ ,بجهة محافظة مطروح محل رقم 8
المنطقة  17مارينا ملك  /محمد جلل عبدالعزيز
 - 45ناجى هيبه حموده رميله تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1682
ورقم قيد  19934محل رئيسى عن مقاولت وتوريداتها(فيما عدا توريد العماله والكومبيوتر والملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة مطروح نجع حموده الزواوى بنجر السكر ملك/عبدالوكيل عبدالفضيل مهدى
 - 46محمد حسام سعيد عبدالقادر بركات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1683ورقم قيد  19935محل رئيسى عن مطعم ماكولت ومشويات ,بجهة محافظة مطروح شارع الذاعة
والتليفزيون عمارة فيروزة ملك :حسام سعيد عبد القادر بركات
 - 47سعد طاهر محمود صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1690
ورقم قيد  19937محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة مطروح سوانى جابر ملك /طاهر
محمود صالح
 - 48عبدالقادر جويده حسين خليل تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1700ورقم قيد  19938محل رئيسى عن بيع اقمشه وملبس ,بجهة محافظة مطروح السوق ملك/عبدالحليم
ناجى خالد
 - 49باسط عبدالرازق خليفة حفيظ تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1702ورقم قيد  19939محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريداتها(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
والملبس العسكريه) ,بجهة محافظة مطروح الكيلو  5طريق مطروح اسكندريه امام سنترال الكيلو  5ملك/
عبدالرازق خليفة حفيظ
 - 50هانى مهنى عبدا عبدالحكيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1704ورقم قيد  19940محل رئيسى عن تجارة وتوريد وتركيب وصيانة مستلزمات تيار خفيف ,بجهة
محافظة مطروح شارع ليبيا بجوار النساجون الشرقيون ملك/عبدالمنعم صالح دومه
 - 51الزعيم عبدالقادر موسى هاشم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1705ورقم قيد  19941محل رئيسى عن اكسسوار محمول ,بجهة محافظة مطروح شارع التحرير برج دجلة
والفرات ملك /عمر فرج حميده
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 52الزعيم عبدالقادر موسى هاشم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1705ورقم قيد  19941محل رئيسى عن اكسسوار محمول ,بجهة محافظة مطروح شارع التحرير برج دجلة
والفرات ملك /عمر فرج حميده
 - 53محمد السيد محمد عبدالحافظ تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1707ورقم قيد  19942محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة مطروح شارع ابوبكر
الصديق ملك  /جاد خلف فرج
 - 54سعد عبد الغنى محمد حمزه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1708
ورقم قيد  19943محل رئيسى عن مكتب خرسانة جاهزة ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندريه امام البنك
الهلى ملك /خالد مرسى جمال
 - 55عايدة رفعت عبدالمعطي الشافعي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1710ورقم قيد  19945محل رئيسى عن مكتب توريدات منتجات ورقية ومواد تغليف ومستلزمات فنادق,
بجهة محافظة مطروح الكيلو 2خلف اسو امام مسجد المتوكل ملك /وليد سيد احمد
 - 56فتحى رمضان جمعه عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1711ورقم قيد  19946محل رئيسى عن تلجة لحفظ التمور ,بجهة محافظة مطروح شارع شباب القبائل
ملك /عثمان محمد عثمان
 - 57عمران عبدالرحمن عثمان كريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1712ورقم قيد  19947محل رئيسى عن معرض بويات ودهانات ,بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن
امام قرية هايسندا وايت طريق الساحل الشمالى ملك/نعيم عبدالرحمن عثمان
 - 58فوزى عبدالله عبدالحليم هنداوى(الهنداوى للمقاولت العمومية و توريداتها ) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  1720ورقم قيد  19948محل رئيسى عن مكتب مقاولت
عمومية وتوريداتها(فيماعدا توريدالعمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية) ,بجهة محافظة مطروح قرية غزالة ملك/
عبدالله عبدالحليم هنداوى
 - 59محمد ابراهيم كمال على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1722
ورقم قيد  19949محل رئيسى عن بيع طرح حريمى ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية مول بدر محل
رقم 9/ملك /جمعه بدر نوح
 - 60صلح عدلن حبيب حنيش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1724
ورقم قيد  19950محل رئيسى عن محل طرح ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية تقاطع شارع جول
جمال مول بدر الدور الرضى محل رقم 15/ملك /جمعه بدر نوح
 - 61جعفر للمقاولت العمومية والتوريدات واعمال المحاجر (ماهر صالح جعفر رحيم ) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  1730ورقم قيد  16728رئيسى آخر عن مكتب مقاولت
عمومية وتوريدات( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية) واعمال محاجر ,بجهة محافظة
مطروح شارع الكورنيش اعلى كافتيريا الكرم ملك /محمود صالح جعفر
 - 62سامح عطيه وهبه فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1725
ورقم قيد  19951محل رئيسى عن بقالة بالتجزئة ,بجهة محافظة مطروح السوق القبلى ملك/عطيه وهبه فرج
 - 63الشازلى عبدالعال احمد العارف تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1726ورقم قيد  19952محل رئيسى عن مطعم وجبات سريعه ,بجهة محافظة مطروح تقاطع شارع ليبيا مع
شارع التحرير برج الكريم ملك /قنديل عبدالنبى قاضى
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 - 64محمد عبدالخير عبد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1731ورقم قيد  19953محل رئيسى عن ادارة منشأت سياحيه ,بجهة محافظة مطروح شارع السنوسيه
ملك /رزق عبدالخير عبد
 - 65احمد محمد فواز ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1732
ورقم قيد  19954محل رئيسى عن محل بيع سجائر ,بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية شارع سيدى عمر
بجوار حلوانى السلف الصالح ملك/محمد زكى سعد
 - 66اسلم سعد الدين على بيومى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1735ورقم قيد  19956محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها(فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر والملبس العسكرية) وتصميمات وديكور ,بجهة محافظة مطروح شارع التحرير برج دجلة والفرات
رقم 2ملك /خالد عاشور مازك
 - 67نصار عبد السلم عبد ا جاد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1751ورقم قيد  19958محل رئيسى عن مكتب ادارة مطاعم وكافتيريات وخدمات شواطىء ,بجهة محافظة
مطروح ام الرخم عجيبه ملك /عبد ا عبد السلم عبد ا
 ( - 68زهران للمقاولت والتوريدات العموميه ) محمد عبد السلم السيد زهران تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1752ورقم قيد  19959محل رئيسى عن مكتب
مقاولت عموميه وتوريداتها(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه) ,بجهة محافظة مطروح العقار
رقم  159عزبة ابو القاسم ملك /طلعت حبشى احمد
 - 69عمادالدين محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1766ورقم قيد  10813رئيسى آخر عن محطة بنزين ,بجهة محافظة مطروح قبلى السكة الحديد شارع
البترول ملك /مجدى عمادالدين محمد
 - 70على بشير ميكائيل كريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1764
ورقم قيد  13686رئيسى آخر عن استثمار عقارى ,بجهة محافظة مطروح شارع الثانويه العسكرية برج
الرجوبى ملك /يوسف محمد رجب
 - 71سمير مهنا مهنا ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1772
ورقم قيد  19961محل رئيسى عن معرض قطع غيار سيارات استعمال ,بجهة محافظة مطروح شارع السلوم
بجوار المطافى ملك/محمد على زايد
 - 72محمد رمضان محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1776
ورقم قيد  19962محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وادارة اعمال محاجر( بعد استصدار التراخيص
اللزمة) ,بجهة محافظة مطروح شارع حفر الباطن عمارة رقم  17الدور الول شقة  2ملك/رمضان محمود محمد
 - 73احمد صبحي البسيوني محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1778ورقم قيد  19963محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة مطروح خلف مول بدر شارع جول
جمال ملك /احمد ابراهيم محمد
 - 74فرج خليل شايخ عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1780
ورقم قيد  19964محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة مطروح شارع الفرن ملك  /عبدا
زيدان عبدالعزيز علوانى
 - 75محمود حمدى مصطفى محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  1781ورقم قيد  19965محل رئيسى عن مكتب توصيل طلبات دليفرى ,بجهة محافظة مطروح شارع
اسكندرية مول دبى الدور الثانى محل رقم  3بجوار استديو القصر ملك/محسن عوض طه
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 - 76سامح النصارى محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1789ورقم قيد  19967محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة مطروح شارع المحطة خلف
المعهد الدينى ملك/صبحيه عبداللطيف محمد
 - 77محمد سعيد حسن عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1790
ورقم قيد  19968محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة مطروح الحمام المساكن الحمراء بعد مكتبة
زقليح ملك /سعيد حسن عبدالعزيز
 - 78عمر محمد صالح يونس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1791ورقم
قيد  19969محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى ,بجهة محافظة مطروح القصر خلف محلت الزعيم ملك/
على محمد صالح
 - 79خميس عبدالرحيم صالح يونس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1797ورقم قيد  19971محل رئيسى عن مكتب استثمار عقاري ,بجهة محافظة مطروح القصر بجوار
المجلس القروي ملك /يحيي عبدالرحيم صالح يونس
 - 80محمد عبدالمطلب عبد الرسول على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1803ورقم قيد  19972محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن بجوار مكتب
المخابرات ملك /محمد السيد عبد الفتاح
 - 81عبد السميع عبد الفتاح عبد الحكيم جبريل تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  1811ورقم قيد  11926رئيسى آخر عن مكتب توريدات مواد بناء ,بجهة محافظة مطروح شارع جول
جمال عقار رقم  17ملك /نصر عمر عوض خوير
 - 82محمد صلح ابراهيم معوض تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1817ورقم قيد  19973محل رئيسى عن سوبر ماركت وخضروات وفواكه ,بجهة محافظة مطروح الحمام
العميد قرية بانوراما بيتش ك 76طريق السكندرية مطروح ملك /عبدالناصر احمد علي
 - 83نوح مرزوق مطرود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1824
ورقم قيد  19974محل رئيسى عن محل بقاله تموينيه ,بجهة محافظة مطروح شارع المثانى بجوار الوحده
المحليه ملك /احمد صالح مرزوق
 - 84صالح شعبان خالد صالح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1841
ورقم قيد  15228رئيسى آخر عن مطعم ,بجهة محافظة مطروح تجمع شجره مدخل قرية امواج  1سيدى عبد
الرحمن ملك /علوانى عبد الحاكم موسى
 - 85جهاد محمود حامد حماد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1843
ورقم قيد  19976محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية برج السكندرية ملك/
محمود حامد حماد
 - 86احمد مصطفى محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1846
ورقم قيد  19977محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة مطروح شارع بورسعيد بجوار
صيدلية دكتورة فضيله عمارة  7ملك /محمد محمد مهدى
 - 87مكتب الدفراوي لنقل الركاب (اسلم محمد السيد محمد الدفراوي ) تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد
فى  2022-06-28برقم ايداع  1848ورقم قيد  19978محل رئيسى عن مكتب نقل ركاب ( بعد الحصول
علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة مطروح عزبة العسكر شارع
الشيخ عبدالسلم السمر عقار  18ملك /اسلم محمد السيد محمد الدفراوي
 - 88عيسي عطية عيسي كريم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1850
ورقم قيد  19979محل رئيسى عن مكتب خدمات بترولية في محطات البنزين ,بجهة محافظة مطروح القصر
شارع المروه ملك /اسامة عطية عيسي
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 - 89عبدالعزيز مراجع صابر بشير تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1852ورقم قيد  19980محل رئيسى عن معرض سيراميك ,بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسي امام قسم
الشرطة ملك /ابراهيم ونيس فرج
 - 90السنوسى صالح جبريل صالح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1853
ورقم قيد  19981محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة مطروح شارع السوق ملك /اشرف سليمان احمد
 - 91هبه طلعت صبحي موافي تاجر فرد رأس ماله  950,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1854
ورقم قيد  19982محل رئيسى عن ورشة يدوية لتصنيع الذهب والفضة ( بعد الحصول علي الموافقات اللزمة
من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية) ,بجهة محافظة مطروح عمارة
 19مشروع الرطب الجمعية التعاونية لبناء المساكن ملك /بدر عاشور مغيب
 - 92عمرو هشام محمد توفيق تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1856
ورقم قيد  19983محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريداتها (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس
العسكرية) ,بجهة محافظة مطروح شارع زاهر جلل برج القاضى ملك /ابراهيم على عبد
 - 93فرج عبدالهادى فضل فرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1861
ورقم قيد  19984محل رئيسى عن مكتب ايجار معدات ,بجهة محافظة مطروح نجع دهمان ملك/مرضى فرج
ادريس
 - 94يوسف عبدالكريم سعيد حمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1862ورقم قيد  19985محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة مطروح شارع الليدو عمارات
الجمعية التعاونية عقار  41ملك/عبدالستار مدير ناصف

فروع الفراد
 - 1منال اسماعيل محمد اسماعيل قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  1750ورقم قيد  10657محل فرعى
عن سوبر ماركت بجهة محافظة مطروح بورتو جولف عقار  18ملك /حامد حافظ حامد
 - 2محمد احمد محمد محمود قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1842ورقم قيد  19975محل فرعى عن
مطعم وكافيه بجهة محافظة المنوفية ش جمال عبد الناصر بملك نقابة المحامين بشبين الكوم
 - 3محمد احمد محمد محمود قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1842ورقم قيد  19975محل فرعى عن
مطعم وكافيه بجهة محافظة مطروح سيدي عبد الرحمن  -امام قريه مراسي ملك فضل عبد الحميد عياد

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

جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1العز للمقاولت العامه والتوريدات (عزالدين يونس ابراهيم وشريكه) شركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1625ورقم قيد  19909مركز عام عن المقاولت العامه
والتوريدات (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتروالملبس العسكريه) بجهة محافظة مطروح شارع السنترال
عمارة الحاج يونس جبر الدور الثانى علوى ملك /يونس ابراهيم ميهوب
 - 2شعبان رمضان أبوالخير الدقاق وشركاه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  1685ورقم قيد  19936مركز عام عن ادارة الصول والمشروعات العقارية بجهة محافظة
مطروح حفر الباطن عمارات الستثمارى عمارة  3شقة  4ملك /رحاب هشام محمد حجازى
 - 3البشير للمقاولت العامة وتوريداتها ( عبدالفتاح عبدالعاطى بشير وشركاه ) شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1733ورقم قيد  19955مركز عام عن
المقاولت العامة وتوريداتها( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية) وايجار المعدات والخدمات
البترولية فى محطات البنزين بجهة محافظة مطروح شارع عزاز برج عبدالعاطى بشير يادم الدور الول علوى
ملك /عبدالعاطى بشير يادم
 - 4شريف عبد الرحمن عبد الفتاح وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  1744ورقم قيد  19957مركز عام عن مقاولت وتوريداتها(فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر والملبس العسكريه) بجهة محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن امام قرية ابن سيناء فوق معرض ال
فتوحه للسيارات ملك /منصور عاطف عبد الفتاح
 - 5صالح خميس سعد عوض وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  1783ورقم قيد  19966مركز عام عن المقاولت العمومية والنشاءات والتوريدات العمومية (
فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية ) وخدمات النظافه (فيماعدا توريد العماله ) ومكافحة
الحشرات واعمال الزراعه وخدمات الشواطىء وحمامات السباحه والفريسكا والستثمار والتطوير العقارى
بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن شطيب ماك /ابوبكر سليمان مفتاح سليمان
 - 6عزالدين اسلم محمد صبحى وشريكه شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  1792ورقم قيد  19970مركز عام عن توريدات عامه (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
والملبس العسكرية) بجهة محافظة مطروح شارع التحرير مع شارع الرطب ملك /حسام محمد احمد

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

جريدة السماء التجارية

فروع الشركات
 - 1مجموعه مطاعم سانتا لوتشيا  /يني جورج سيوكاس وشركاه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 1656ورقم قيد  19923فرعى عن تقديم الماكولت والمشروبات بجهة محافظة مطروح قريه غزاله
السياحيه ك  42طريق اسكندريه مطروح الساحل الشمالي بدائره قريه غزاله  -مركز الضبعه  -محافظه مطروح
 - 2مطعم وايت اند بلو ( )WhIte and blueقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  1656ورقم قيد
 19923فرعى عن تقديم الماكولت والمشروبات بجهة محافظة مطروح قريه غزاله السياحيه ك  42طريق
اسكندريه مطروح الساحل الشمالي بدائره قريه غزاله  -مركز الضبعه  -محافظه مطروح
 - 3مصطفي محمد علء الدين وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1759ورقم قيد 19960
فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية والطبيعية
سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى الخارج بما
فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة وكذلك جميع
المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد تعاونهاعلى
تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وكذللك تصنيع
وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة محافظة الجيزة
ش عبد المنعم رياض الدور الثالث شقة ( )9قسم
 - 4مصطفي محمد علء الدين وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1759ورقم قيد 19960
فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية والطبيعية
سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى الخارج بما
فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة وكذلك جميع
المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد تعاونهاعلى
تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وكذللك تصنيع
وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة محافظة مطروح
بالكيلو  125طريق اسكندريه مطروح مدخل قريه الدبلوماسين العلمين
 - 5الشركه المصريه المتحده لمستلزمات التجميل قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1759ورقم قيد
 19960فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة الجيزة ش عبد المنعم رياض الدور الثالث شقة ( )9قسم
 - 6الشركه المصريه المتحده لمستلزمات التجميل قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1759ورقم قيد
 19960فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة مطروح بالكيلو  125طريق اسكندريه مطروح مدخل قريه الدبلوماسين العلمين
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 7محمود محمد محمد حبون وشريكه قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  1864ورقم قيد 19620
فرعى عن مطحن بن بجهة محافظة مطروح شارع الجلء اسفل فندق الليدو ملك /ماهر احمد الصغير عبدالحميد
 - 8البن البرازيلى الصلى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  1864ورقم قيد  19620فرعى عن
مطحن بن بجهة محافظة مطروح شارع الجلء اسفل فندق الليدو ملك /ماهر احمد الصغير عبدالحميد
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Page 12 of 26

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1فاتن فكرى جادا الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  19283قيد فى  2021-10-14برقم ايداع 2189
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 2امينه محمد يوسف سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  12238قيد فى  2011-08-08برقم ايداع  910وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 3محمد سالم فرج حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  16682قيد فى  2018-05-10برقم ايداع  935وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
( - 4السامي للتوريدات العموميه) سامي فرج عمر واعر تاجر فرد سبق قيده برقم  18546قيد فى
 2020-11-30برقم ايداع  1941وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 5تصحيح السم ليصبح ابو زيد على عبد الحكيم ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم  14405قيد فى
 2015-03-09برقم ايداع  367وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 6احمد فهمى عبدالرحمن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  19047قيد فى  2021-07-13برقم ايداع
 1512وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 7جويدة يونس شعيب جويدة تاجر فرد سبق قيده برقم  13297قيد فى  2013-03-20برقم ايداع 372
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 8حسن محمد علم لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  15851قيد فى  2017-04-18برقم ايداع  792وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 9عبدالفتاح الصديق حسين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10924قيد فى  2012-08-07برقم ايداع
 996وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الفرعى بالتاشير رقم  1773بتاريخ
 2022/6/20بنشاط /الملبس الجاهزة بالعنوان/الحمام -الكيلو 8205محل رقم  95مول زهران سيتى بارك
 - 10عبدالفتاح الصديق حسين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10924قيد فى  2019-04-22برقم ايداع
 891وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الفرعى بالتاشير رقم 1774بتاريخ
 2022/6/20بنشاط /الملبس الجاهزة بالعنوان/الحمام -بورتو مارينا محل رقم 114/115
 - 11كامل عبدالفضيل على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  15868قيد فى  2017-04-24برقم ايداع 829
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 12عصام عبدالونيس عبدالكريم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  17060قيد فى  2018-11-19برقم ايداع
 2028وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع بموجب طلب تاشير الغاء الفرع
 - 13رمضان السيد خضيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  6119قيد فى  1994-11-19برقم ايداع  407وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل توفى الى رحمة ا تعالى
 - 14رضـا عبدالفتاح قـاسم رسـلن تاجر فرد سبق قيده برقم  13197قيد فى  2013-02-03برقم ايداع
 120وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 15محمد نورالدين محمود بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  17982قيد فى  2019-12-29برقم ايداع
 2559وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل التابع بموجب تاشير محو فرع
 - 16عبدالقادر عبدالسميع سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5007قيد فى  1988-09-20برقم ايداع 368
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 17زايد شهير موسى تهامى تاجر فرد سبق قيده برقم  18246قيد فى  2020-06-23برقم ايداع 818
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 18يوسف موالى حمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  15107قيد فى  2016-04-13برقم ايداع  628وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 19ياسر عبدالعظيم درويش عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16555قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
 622وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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رأس المال
 - 1محمود صبرى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19080قيد فى  2021-07-28برقم ايداع 1585
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2ناجى عطيه ادريس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  15582قيد فى  2017-01-02برقم ايداع  6فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 3يوسف ابوراوى عبدالمولى نايل تاجر فرد سبق قيده برقم  17731قيد فى  2019-08-27برقم ايداع
 1616فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000,250.000
 - 4محمد سعيد فرحات عبد اللة تاجر فرد سبق قيده برقم  18674قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 115
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5احمد حسن خليفه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15109قيد فى  2016-04-14برقم ايداع  632فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 6,000,000.000
 - 6باهى عوض على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  18898قيد فى  2021-04-19برقم ايداع  970فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 7مينا صدقي توما عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19864قيد فى  2022-05-25برقم ايداع  1489فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8عبدالنبى سلومه بعيص عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16515قيد فى  2018-03-12برقم ايداع 518
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9مرتاح حامد سليمان صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  19472قيد فى  2022-01-03برقم ايداع  28فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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العناوين
 - 1احمد عليوة احمد القرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  19825قيد فى  2022-05-12برقم ايداع 1364
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/منطقة دهيبة ملك/
محمد عليوه احمد القرنى
 - 2نايب شزيع الدربالى تاجر فرد سبق قيده برقم  8948قيد فى  2002-11-16برقم ايداع  893وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العزبة الشرقية بجوار مجلس مدينة برانى ملك
 /عبدالمولى ابراهيم خالد
 - 3عبد الغنى محمود السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19433قيد فى  2021-12-15برقم ايداع
 2740وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح /عزبة
الملحة شارع قدورة سنوسى ملك /اشرف احمد محمد
 - 4مكتب القصاص لنقل الركاب( على شفيق محمد على القصاص ) تاجر فرد سبق قيده برقم  19470قيد فى
 2022-01-03برقم ايداع  24وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ
العجوزين
 - 5محمد مبارك محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16386قيد فى  2018-01-17برقم ايداع 111
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقاررقم  12شارع البان الشيخ
متفرع من شارع عمر بن عبد العزيز عزبة محسن الدور الرضى امام مسجد دكتور مصطفى ملك /عادل ابراهيم
محمد السيد
 - 6ناجى عطيه ادريس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  15582قيد فى  2017-01-02برقم ايداع  6وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قريه  27بنجر السكر طريق الجيش بملك /
فرج ادريس فرج حموده
 - 7فرج رجب عبدالونيس ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم  17907قيد فى  2019-11-25برقم ايداع
 2260وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن قبلى الطريق
الساحلى ملك /صافى رجب عبد الونيس ميهوب
 - 8المصطفى لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه (مصطفى احمد محمد عبد الفتاح) تاجر فرد سبق قيده برقم
 19660قيد فى  2022-03-06برقم ايداع  717وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح  /مطروح وادي الرمل بجوار قرية البدوية ملك /عماد محمود سامي
 - 9محمد حمزة خليفة حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11818قيد فى  2011-01-11برقم ايداع  60وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح عمارة الوقاف خلف مصيف المقاولون
العرب ملك /على خليفه حسن
 - 10ايمن محمود موسى خنيزى تاجر فرد سبق قيده برقم  14584قيد فى  2015-06-07برقم ايداع 869
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع زاهر جلل بجوار شرطه مرافق
مطروح بملكه
 - 11شعبان عبدالتواب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16887قيد فى  2018-09-10برقم ايداع
 1531وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم  105شارع ترعة الزمر
 - 12نسمة السيد حسن محمد القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم  18679قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 135وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ شباس عمير بملك /سامى سيف
الدين مصطفى سعد على الدين
 - 13محمد سعيد فرحات عبد اللة تاجر فرد سبق قيده برقم  18674قيد فى  2021-01-20برقم ايداع
 115وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الكيلو  2بجوار مجمع الشيخ
عطيوة ملك/اسلم امين احمد محمد
 - 14علء رفعت عبد الحميد الحويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  13447قيد فى  2013-06-10برقم ايداع
 743وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الوحده رقم  A1والوحده رقم
 A2الكائنتين بالدور الرضى بكازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبى

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 15أيمن حسن رمضان حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  14012قيد فى  2014-07-16برقم ايداع
 791وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح علم الروم خلف ليسكو ملك /محمد
مطاوع عبدالكريم
 - 16طارق نبيل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16279قيد فى  2017-11-27برقم ايداع 2100
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح وادى الرمل شارع السلوم الكيلو 9بجوار
القرية البدوية ملك /خميس ادريس فرج
 - 17ماهر صالح جعفر رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16728قيد فى  2018-06-03برقم ايداع 1055
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع الكورنيش اعلى كافتيريا الكرم
ملك /محمود صالح جعفر
 - 18منال اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10657قيد فى  2008-06-11برقم ايداع
 495وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بورتو جولف عقار  18ملك /حامد
حافظ حامد
 - 19عمادالدين محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10813قيد فى  2008-12-03برقم ايداع
 955وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قبلى السكة الحديد شارع البترول
ملك /مجدى عمادالدين محمد
 - 20عبدالفتاح الصديق حسين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10924قيد فى  2009-02-24برقم ايداع
 202وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بالتاشير رقم  1773بتاريخ
2022/6/20حذف الفرع بنشاط /الملبس الجاهزة بالعنوان الكيلو 82.5محل رقم  95مول زهران سيتى بارك
 - 21عبدالفتاح الصديق حسين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10924قيد فى  2009-02-24برقم ايداع
 202وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بالتاشير رقم  1774بتاريخ
2022/6/20حذف الفرع بنشاط/الملبس الجاهزة بالعنوان /مارينا محل رقم 115/114
 - 22عبدالفتاح الصديق حسين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10924قيد فى  2009-02-24برقم ايداع
 202وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح /محل رقم
 16منطقة الشانزليزية مارينا بملكه
 - 23على بشير ميكائيل كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  13686قيد فى  2013-12-17برقم ايداع 1292
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع الثانويه العسكرية برج الرجوبى
ملك /يوسف محمد رجب
 - 24عبدالعليم صروت فاوي حمدي تاجر فرد سبق قيده برقم  18951قيد فى  2021-05-24برقم ايداع
 1171وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم بجوار جزارة
المحروسه ملك/عون جمعه عبدالحميد
 - 25عبدالسميع عبدالفتاح عبدالحكيم جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  11926قيد فى  2011-03-30برقم
ايداع  290وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع جول جمال عقار
رقم  17ملك /نصر عمر عوض خوير
 - 26محمد فضل هيبة جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  12188قيد فى  2011-07-13برقم ايداع  823وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية برج بديوى  2شارع تقسيم الجنينه الغشام
ملك /امين احمد محمود جبران
 - 27صالح شعبان خالد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  15228قيد فى  2016-06-01برقم ايداع 930
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تجمع شجره مدخل قرية امواج  1سيدى
عبد الرحمن ملك /علوانى عبد الحاكم موسى
 - 28محمد عبدالمطلب عبد الرسول على تاجر فرد سبق قيده برقم  19972قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1803وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين بجوار مكتب المخابرات
ملك /محمد السيد عبد الفتاح
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النشاط
 - 1فايز قاسم فايز فضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19880قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 1543وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مكتب ادارة اعمال محاجر( بعد استصدار
التراخيص اللزمة )
 - 2مينا للمواد العازلة ( مينا فضل رزق ا رومان ) تاجر فرد سبق قيده برقم  18500قيد فى 2020-11-03
برقم ايداع 1758وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /مواد عازلة ليصبح
تجارة سراميك
 - 3وليد محمد عبدالحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  19574قيد فى  2022-02-07برقم ايداع 401وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط بيع سجاد واجهزه كهربائيه(فيما عدا الكمبيوتر)
وموبيليا
 - 4محمد حمزة خليفة حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11818قيد فى  2011-01-11برقم ايداع 60وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /مطعم ليصبح  /ثلجة تجميد اسماك
 - 5اشرف صابر سيد محمود صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  19002قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
1357وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط ليصبح معرض بيع المعجنات
 - 6اشرف صابر سيد محمود صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  19002قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
1357وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط ليصبح معرض بيع المعجنات
 - 7عبدالنبى سلومه بعيص عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16515قيد فى  2018-03-12برقم ايداع 518
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد ليصبح  /التصدير فقط
 - 8ابوبكر ادريس هيبه جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  14149قيد فى  2014-10-21برقم ايداع 1121وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية (فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر والملبس العسكرية)
 - 9طه حسين احمد فواز تاجر فرد سبق قيده برقم  16111قيد فى  2017-08-28برقم ايداع 1581وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستشارات الهندسيه ليصبح النشاط مكتب مقاولت
عموميه وتوريداتها (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه)
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  10425وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-18برقم ايداع  806.000الى  :عبد السلم حسن ناجى الرزاق
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10425وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-18برقم ايداع  806.000الى  :الجوكر للخرسانة الجاهزة
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19071وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-15برقم ايداع  1,564.000الى  :اضافة سمة تجارية  /مكتب السجى للمقاولت العمومية
والتوريدات
 - 4فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11910وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-24برقم ايداع  248.000الى  :بلوباي للمقاولت العمومية وتوريداتها وتقسيم وبيع اراضي
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  16052وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-27برقم ايداع  1,382.000الى  :سعيد عبدالحميد عبدل ( مكتب السعيد للمقاولت)
 - 6فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19822وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-11برقم ايداع  1,357.000الى  :صوفة اند سفر لعمال الديكور
 - 7فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16519وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-13برقم ايداع  528.000الى  :مكتب الفتح للتسويق العقارى
 - 8فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14584وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-07برقم ايداع  869.000الى  :المعتمد لقطع غيار الموتوسكلت
 - 9فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  19872وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  1,509.000الى  :المهدى للمقاولت العموميه وتوريداتها(رزق سعد مبروك
المهدى)
 - 10فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  19881وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-30برقم ايداع  1,545.000الى  :الصافى للتوريدات العموميه (صافى جمعه جاب ا مطر)
 - 11فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8058وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-21برقم ايداع  511.000الى  :محطة مصر لتمويل السيارات
 - 12فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12715وتم ايداعه
بتاريخ  2012-04-19برقم ايداع  546.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح /نظارات عيون
 - 13فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19822وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-11برقم ايداع  1,357.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح /صوفة اند سفرة لعمال
الديكور
 - 14فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  18659وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-11برقم ايداع  69.000الى  :أحمد المسعود للستائر والمرابيع (احمد عبدالرحمن جبريل مسعود)

الشخاص
 - 1سعيد عبدالرحمن جبريل مسعود وكيل مفوض المقيد برقم قيد  18659وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-11
برقم ايداع 69تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ وكيل مفوض عن أعمال السجل
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركة الجوكر للخرسانة الجاهزة (عبدالسلم الزارف وجمال شيحه) شركة سبق قيدها برقم 18113
قيدت فى  2020-02-19برقم ايداع  397وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة
وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ شركة تضامن مسجل ملخصه ومشهر عنه برقم 35/لسنة  2022شركات
مطروح المرفق بالتاشير رقم 1590/بتاريخ2022/6/1/
 - 2محمد عبد العزيز عبد العزيز احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19072قيدت فى 2021-07-26
برقم ايداع  1567وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها بالتاشير رقم
1727بتاريخ  2022/6/15بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم  685أ بتاريخ 2022/3/2
 - 3عمرو هشام محمد توفيق وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  10420قيدت فى  2007-10-08برقم ايداع
 798وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد شركة
تضامن مسجل ملخصها ومشهر عنها برقم 38/لسنة  2022شركات مطروح المرفق بالتاشير رقم1855/
بتاريخ2022/6/28/

رأس المال
 - 1خير ا مصطفى يوسف محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15339قيدت فى  2016-08-07برقم
ايداع 1272وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 2رانيا السيد احمد محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  17464قيدت فى  2019-04-16برقم ايداع
852وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
 - 3محمد احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7355قيدت فى  1998-09-27برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000.000

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
 - 1احمد ضياء الدين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7115قيدت فى  1998-03-25برقم ايداع
188وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع الشهيد احمد منسى شرق
بهيج
 - 2السيد محمود محمد حبون وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19620قيدت فى  2022-02-22برقم ايداع
576وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع الجلء اسفل فندق الليدو ملك/
ماهر احمد الصغير عبدالحميد

النشاط
 - 1بلل أحمد بلل وشريكة شركة سبق قيدها برقم  14041قيدت فى  2014-08-12برقم ايداع 862
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية( فيما عدا توريد
العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية) والتصدير
 - 2محمد جمعه عبد الصادق خليفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19731قيدت فى  2022-03-27برقم
ايداع  971وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /بيع زيوت وفلتر
 - 3عمر السيد محمود محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16228قيدت فى  2017-11-06برقم ايداع
 1952وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تجارة خرده

الكيان القانونى
 - 1خير ا مصطفى يوسف محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15339قيدت فى  2016-08-07برقم
ايداع  1272وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15339 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-08-07برقم ايداع  1272الى خير ا مصطفى يوسف محمد وشريكه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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الشخاص
 - 1جمال حسن عفيفى ابوالسعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5188وتم ايداعه بتاريخ
 1989-06-19برقم ايداع  238تم التأشير فى تاريخ  1993-06-29بــ  :تخارج للوفاة
 - 2محمد احمد ابراهيم عثمان شريك متخارج المقيد برقم قيد  7355وتم ايداعه بتاريخ 1998-09-27
برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-09-27بــ :
 - 3سليمان إسماعيل محمد ربيع مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  7355وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-27برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-09-27بــ  :يصبح حق الدارة والتوقيع على
كافة اعمال الشركة للشريك /سليمان محمد ربيع
 - 4مرفت محمد رشاد شريك متخارج المقيد برقم قيد  7355وتم ايداعه بتاريخ  1998-09-27برقم
ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-09-27بــ :
 - 5سعيد على احمد حالق مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  10807وتم ايداعه بتاريخ
 2008-11-30برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2008-11-30بــ  :وله وحده حق الداره والتوقيع وله
فى ذلك كافة السلطات لتحقيق اغراض الشركه دون تدخل من باقى الطراف بشرط ان تكون العمال التى تصدر
منه بعنوان واسم الشركه وضمن اغراضها وله فى سبيل ادارة الشركه والشراف عليها تمثيل الشركه امام
التأمينات ومصلحة الضرائب والسجل التجارى وغيرها وحق التعاقد مع الغير وكافة الجراءات اللزمه لتسير
وتسهيل اعمال واغراض الشركه وله حق الرهن والقتراض
 - 6حافيظ مراجع مهدى شطيب شريك متضامن المقيد برقم قيد  17615وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-02برقم ايداع  1268تم التأشير فى تاريخ  2019-07-02بــ :
 - 7محمد هاين موسى بريدان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  15339وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-07برقم ايداع  1272تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :حق الدارة والتوقيع للشريكين
مجتمعين فقط ولهم الحق فى توكيل الغير للتوقيع نيابة عنهم فيما يخص نشاط الشركة ولهم حق الرهن والقتراض
لصالح الغير
 - 8سليمان العبد محمد موسى شريك متخارج المقيد برقم قيد  15339وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-07برقم ايداع  1272تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :شريك موصى متخارج وتم
استلمه كافة مستحقاته
 - 9ينى جورج جان سيوكاس مدير فرع المقيد برقم قيد  19923وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 10ينى جورج جان سيوكاس مدير فرع المقيد برقم قيد  19923وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 11جورج ينى جورج سيوكاس مدير فرع المقيد برقم قيد  19923وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 12جورج ينى جورج سيوكاس مدير فرع المقيد برقم قيد  19923وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 13مصطفي محمد علء الدين هاشم مصطفي هاشم مدير فرع المقيد برقم قيد  19960وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  1759تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 14مصطفي محمد علء الدين هاشم مصطفي هاشم مدير فرع المقيد برقم قيد  19960وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  1759تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
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تجديد افراد
623

 - 1جابر محمود البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  6573 :قيدت فى  1996-12-09برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-08
 - 2فتحى ميكائيل ابراهيم حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11378 :قيدت فى  2010-02-04برقم ايداع
 155وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-03
 - 3نايب شزيع الدربالى تاجر فرد سبق قيده برقم  8948 :قيدت فى  2002-11-16برقم ايداع 893
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-15
 - 4مسعد مجيد مستور يادم تاجر فرد سبق قيده برقم  12202 :قيدت فى  2011-07-19برقم ايداع
 843وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 5عادل نجيب فرج جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  12555 :قيدت فى  2012-02-19برقم ايداع
 188وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 6شواط احمدان محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14129 :قيدت فى  2014-10-09برقم ايداع
 1083وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-08
 - 7ضاوى لبيب ضيف ا مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  14668 :قيدت فى  2015-08-03برقم
ايداع  1045وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-02
 - 8محمود محمد محمود حسين عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  15834 :قيدت فى  2017-04-11برقم
ايداع  748وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 9محمود محمد محمد حسين ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم  4802 :قيدت فى  1996-02-05برقم
ايداع  59وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-04
 - 10عبد السلم صابرقنفود تاجر فرد سبق قيده برقم  8832 :قيدت فى  2002-07-09برقم ايداع
 528وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-08
 - 11سعد الدين قبيصى عبد المجيد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4504 :قيدت فى
 1986-03-24برقم ايداع  126وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-23
 - 12امينه محمد يوسف سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  12238 :قيدت فى  2011-08-08برقم ايداع
 910وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-07
 - 13السيد عبد الرحمن السيد جادا تاجر فرد سبق قيده برقم  15518 :قيدت فى  2016-11-29برقم
ايداع  1878وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 14ناجى عطيه ادريس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  15582 :قيدت فى  2017-01-02برقم ايداع
 6وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
 - 15رمضان السيد أحمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  6511 :قيدت فى  1996-09-30برقم ايداع
 478وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-29
 - 16احمد فضل هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  9238 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع  507وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 17عبدالكريم عبدالمولى سلطان قوية تاجر فرد سبق قيده برقم  12720 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  1066وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 18رجائى على عبدالسيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  14155 :قيدت فى  2014-10-27برقم
ايداع  1135وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-26
 - 19راضى شريف صالح موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  14250 :قيدت فى  2014-12-22برقم ايداع
 1393وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-21
 - 20عبد الرازق داود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  8644 :قيدت فى  2002-01-28برقم ايداع
 76وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
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 - 21عبدالوهاب عبدالقوى سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  10329 :قيدت فى  2007-06-24برقم
ايداع  510وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 22خالد عبد الجواد عبد الكريم علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  11956 :قيدت فى 2011-04-06
برقم ايداع  346وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 23عادل عبد الرحمن قندوس ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  13847 :قيدت فى  2014-03-31برقم
ايداع  359وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-30
 - 24محمود عزب أبوالحسن عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  11568 :قيدت فى 2010-06-03
برقم ايداع  669وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-02
 - 25محمودعزب ابوالحسن عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  11568 :قيدت فى  2016-06-14برقم
ايداع  987وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 26فضيل مراجع برانى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12819 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 788وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 27محمود محمد كويله حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  13674 :قيدت فى  2013-12-11برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-10
 - 28حلبه ناصف زايد حلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  15962 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 1103وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 29جمعه بدر نوح شايخ تاجر فرد سبق قيده برقم  5531 :قيدت فى  2012-05-29برقم ايداع 782
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 30رحاب عبدالغنى عبدالغنى عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم  12715 :قيدت فى 2012-04-19
برقم ايداع  546وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 31أيمن حسن رمضان حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  14012 :قيدت فى  2014-07-16برقم
ايداع  791وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-15
 - 32غانم سعيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  6338 :قيدت فى  1995-12-23برقم ايداع  509وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-22
 - 33عاشور خميس رحومه دويك تاجر فرد سبق قيده برقم  11573 :قيدت فى  2010-06-08برقم
ايداع  685وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 34سامية عيد الصاوى محمد الشفعى تاجر فرد سبق قيده برقم  15387 :قيدت فى  2016-09-07برقم
ايداع  1461وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 35فايز جبر عبد الغنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  10000 :قيدت فى  2006-07-04برقم ايداع
 550وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 36منال اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10657 :قيدت فى  2010-02-17برقم
ايداع  231وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-16
 - 37منال اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10657 :قيدت فى  2010-03-30برقم
ايداع  396وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-29
 - 38منال اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10657 :قيدت فى  2008-06-11برقم
ايداع  495وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-10
 - 39بركات محمد عيد محمد عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم  15497 :قيدت فى  2016-11-17برقم
ايداع  1805وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-16
 - 40أحمد عبدالنعيم محمد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15808 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
 686وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 41فتح ا عبدالعزيز عطيوة عويضة تاجر فرد سبق قيده برقم  15862 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  815وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 42أحمد محمد متولي أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13460 :قيدت فى  2017-04-03برقم ايداع
 665وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
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 - 43صابر فكرى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15532 :قيدت فى  2016-12-07برقم ايداع
 1953وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 44حسن محمد علم لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  15851 :قيدت فى  2017-04-18برقم ايداع
 792وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 45محمد عثمان خنيفر السكيوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8782 :قيدت فى  2002-05-28برقم ايداع
 430وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 46عوام عبد الحكم حسين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8835 :قيدت فى  2002-07-09برقم ايداع
 533وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 47عوام عبدالحكم حسين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8835 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 48مشهي عبدالرحيم عمر ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم  13434 :قيدت فى  2013-06-05برقم
ايداع  716وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-04
 - 49على بشير ميكائيل كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  13686 :قيدت فى  2013-12-17برقم ايداع
 1292وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-16
 - 50خيرا فتح ا عبدالونيس عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  14095 :قيدت فى  2014-09-11برقم
ايداع  1000وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-10
 - 51عبدالكريم إبراهيم مثقال غالب تاجر فرد سبق قيده برقم  15985 :قيدت فى  2017-06-11برقم
ايداع  1150وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 52عز الدين فؤاد حليو يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  8732 :قيدت فى  2002-04-14برقم ايداع
 271وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-13
 - 53تعدل الى مكتب رابح للستيراد والتصدير ( رابح نصر ا نوفل ) تاجر فرد سبق قيده برقم 8828 :
قيدت فى  2002-07-06برقم ايداع  524وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-05
 - 54أحمد عبدالفتاح فتح ا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  13339 :قيدت فى  2013-04-15برقم ايداع
 478وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-14
 - 55العمر للستيراد والتوزيع "عمر طارق محمد محمد" تاجر فرد سبق قيده برقم  15336 :قيدت فى
 2016-08-04برقم ايداع  1264وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-03
 - 56كامل عبدالفضيل على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  15868 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 829وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 57محمود عبدالسميع سعد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  11884 :قيدت فى  2011-03-17برقم ايداع
 204وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-16
 - 58ابراهيم جويده صرافيل كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  15753 :قيدت فى  2017-03-19برقم
ايداع  552وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 59رمضان السيد خضيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  6119 :قيدت فى  1994-11-19برقم ايداع
 407وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-18
 - 60عاصى عبدالقادر عاصى مغيب تاجر فرد سبق قيده برقم  11533 :قيدت فى  2012-04-22برقم
ايداع  557وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 61رضا عبدالفتاح قاسم رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  13057 :قيدت فى  2012-11-14برقم ايداع
 1325وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-13
 - 62رضـا عبدالفتاح قـاسم رسـلن تاجر فرد سبق قيده برقم  13197 :قيدت فى  2013-02-03برقم
ايداع  120وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-02
 - 63فوزى عبدالعظيم نويجى بيده تاجر فرد سبق قيده برقم  15782 :قيدت فى  2017-03-27برقم
ايداع  615وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
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 - 64عبدالقادر عبدالسميع سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5007 :قيدت فى  1988-09-20برقم ايداع
 368وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-19
 - 65عبدالناصر مشهي ضيف ا مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  12900 :قيدت فى 2012-07-18
برقم ايداع  954وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 66عياد عمر على على تاجر فرد سبق قيده برقم  14917 :قيدت فى  2016-01-06برقم ايداع 39
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 67مساعد عبد الستار جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  8699 :قيدت فى  2002-03-18برقم ايداع
 198وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 68ميكائيل حسن عبدربه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  11084 :قيدت فى  2009-06-23برقم
ايداع  564وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-22
 - 69اسامه حسنى ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12787 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  715وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 70اسامه حسنى ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12787 :قيدت فى  2012-05-22برقم
ايداع  759وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 71سامح محمد محمود خيرت راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  16008 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  1193وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 72يوسف موالى حمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  15107 :قيدت فى  2016-04-13برقم ايداع
 628وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 73بشير إدريس فرج صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  15751 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 543وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
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تجديد شركات
 - 1ليوجد شركة سبق قيدها برقم  13442 :قيدت فى  2013-06-09برقم ايداع  732وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2023ص
 - 2ممدوح مبروك عبدربه غطاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13442 :قيدت فى 2013-06-09
برقم ايداع  732وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/06/2023
12:00:00ص
 - 3ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  13442 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع  983وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 4ممدوح مبروك عبدربه غطاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13442 :قيدت فى 2017-05-14
برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/05/2027
12:00:00ص
 - 5بلل أحمد بلل وشريكة شركة سبق قيدها برقم  14041 :قيدت فى  2014-08-12برقم ايداع 862
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/08/2024ص
 - 6الجمعية التعاونية النتاجية للمحاجر والتشيد والبناء ببرانى شركة سبق قيدها برقم  6710 :قيدت فى
 1997-05-17برقم ايداع  202وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 7محمد عبد المجيد عوض وشريكة شركة سبق قيدها برقم  15587 :قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع
 18وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2027ص
 - 8محمد احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7355 :قيدت فى  1998-09-27برقم ايداع
 619وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/09/2023ص
 - 9محمد السيد حسن محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  15702 :قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع
 368وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2027ص
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