جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب  15مايو 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
 - 1محمد رفعت احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1248
ورقم قيد  18679محل رئيسى عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة حلوان  38ش حسن حلمي متفرع من ش العشرين حدائق حلوان
 - 2محمد سيد عراقى محمد عاشور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1249ورقم قيد  18680محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه جمله فيما عدا التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة
القاهرة حلوان  27 /كمال نصر سلح المهندسين قسم 15مايو
 - 3عيد خليفه شاكر علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1252ورقم
قيد  18681محل رئيسى عن البيع بالتجزئه بالمتاجر المتخصصه للخضروات والفاكهه دون التعبئه والتغليف,
بجهة محافظة القاهرة حلوان  57محمود خاطر
 - 4خالد محمد سليمان فهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1264ورقم
قيد  18683محل رئيسى عن بيع احذيه وملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة القاهرة
 26شارع حيدر علي شريف دهب مول محل 9
 - 5وليد احمد عبدالعزيز جاد سلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1268ورقم قيد  18684محل رئيسى عن توريد الرخام والجرانيت ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  62شارع
السكه الحديد قسم المعصره
 - 6هبه محمد بيومي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1270
ورقم قيد  18685محل رئيسى عن بيع ملبس لنجيري بالتجزئه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  28ش
محمد سيد احمد-علي شارع خسرو-الدور الرضي -محل رقم 5
 - 7احمد محمد علي محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  1274ورقم
قيد  18686محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  11ش حفني ابو جبل
 - 8حسن فوزي حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1276
ورقم قيد  18687محل رئيسى عن تجارة اسماك ومجمدات دون التعبئه والتغليف ,بجهة محافظة القاهرة مايو
 11مجاوره  2بلوك  11المشروع المريكي
 - 9مصطفي عبد القادر محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1286ورقم قيد  18688محل رئيسى عن صاله العاب رياضيه (جيم) ,بجهة محافظة القاهرة  83ش جمال
عبد الناصر حدائق حلوان قسم المعصره
 - 10ساره جابر شحاته عز العرب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1287ورقم قيد  18689محل رئيسى عن توريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات
الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  46ش راغب علي شريف
 - 11شريف عبد المنعم ضاحي سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1290ورقم قيد  18690محل رئيسى عن اكسسوار كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القاهرة  2ش عبد العظيم شعلن حدائق حلوان
 - 12عمرو مجدي حنفي محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1299ورقم قيد  18691محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة مايو  104مدخل  1المساكن
القتصاديه
 - 13اسلم عادل علي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1300
ورقم قيد  18692محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  53شارع رايل علي
محمد سيد احمد
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 - 14عمر علي محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1308
ورقم قيد  18693محل رئيسى عن صناعه اثاث ,بجهة محافظة القاهرة  14شارع احمد غياض خلف سور
الكهرباء
 - 15ساره عادل كمال كامل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  1313ورقم
قيد  18694محل رئيسى عن توريد مستلزمات الطبيه ,بجهة محافظة القاهرة  16ش الرحمن المعصره عزبه
كامل صدقي القبليه غرفه شمال الصاله
 - 16محمد عطا ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1314
ورقم قيد  18695محل رئيسى عن اداره وتشغيل وتاجير منشات رياضيه وملعب وصالت رياضيه
وحمامات سباحه جميع اللعاب وتدريب رياضي في جميع اللعاب فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القاهرة مجاوره  12حي (و) عماره  3شقه 8
 - 17شنوده نصري صبرى عبد الملك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1315ورقم قيد  18696محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه دون الدويه ,بجهة محافظة القاهرة 15
شارع الرحمن عزبه كامل صدقي القبليه المعصره (غرفه يمين الصاله)
 - 18احمد محمد علي سباق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  1317ورقم
قيد  18697محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه دون التعبئه والتغليف ,بجهة محافظة القاهرة  10شارع
الصوفيه منشيه عين حلوان
 - 19رانيا احمد عبد الظاهر احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1318
ورقم قيد  18698محل رئيسى عن تويدات عموميه (دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه
الدعايه والعلن ودون توريد العماله) ونقل البضائع (داخل جمهوريه مصر العربيه) ,بجهة محافظة القاهرة عقار
 159مدينه البطال -/-شقه رقم33
 - 20عمرو سيد مصيلحي سليمان سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1321ورقم قيد  18699محل رئيسى عن طباعه صور وتحميض فوتوغرافي فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم ( 6أ) ممر رستم من ش رستم شقه
 - 21رضا محمد اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1322
ورقم قيد  18700محل رئيسى عن تجاره الجمله للغذيه دون التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة القاهرة حلوان
 46شارع  19مجاورة  2المشروع المريكى محل الدور الول
 - 22محمد عبدالعال خلف عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1326ورقم قيد  18702محل رئيسى عن استكمال وتشطيب المباني ,بجهة محافظة القاهرة مايو  46شارع
 19مجاوره  2المشروع المريكي الدور التاني شقه 3
 - 23ساره مصطفى عبد الحفيظ يونس تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 1329ورقم قيد  18703محل رئيسى عن بيع ملبس رجالي فقط دون الملبس العسكرية واكسسوارتها ,بجهة
محافظة القاهرة حلوان محل ( 26 )1ش محمد سيد احمد تقاطع ش حيدر
 - 24مايزه يونس محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1332
ورقم قيد  18704محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  830شارع 181المشروع
المريكي ب  51م  / 7محل
 - 25صدليه د /مهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  1336ورقم قيد
 18705محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة مايو محل رقم  8/7بالقطعه  18/17المرحله الثانيه
الدور الرضي
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 - 26حماده ابوسريع غريب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1338ورقم قيد  18706محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم  33ش
ترعة الخشاب مدينة ركن حلوان
 - 27رامي علي السيد عباس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1340
ورقم قيد  18707محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  6ش السايس ح حلوان
 - 28ابو بكر جوده صادق جوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1344
ورقم قيد  18709محل رئيسى عن ورشة نجاره وتصنيع وتركيب ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  13أ السوق
التجاري مساكن الضباط حدائق حلوان قسم  15مايو
 - 29مصطفى عادل محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1345
ورقم قيد  18710محل رئيسى عن تركيب وتنفيذ العمال الكهروميكانيكيه و خطوط الطفاء اللى والتكيفات
المركزيه وتركيب مضخات المياه ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  66ش  27منشية جمال عبد الناصر مايو
 - 30محمد حماده محمد طه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1350ورقم
قيد  18711محل رئيسى عن تصنيع منتجات البان ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  342منطقه  3امتداد السكان
العائلي
 - 31محمد عادل حسن امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1351
ورقم قيد  18712محل رئيسى عن توريد اقمشه التريكو والكروشي ,بجهة محافظة القاهرة  37ش محمود
لطفي حدائق حلوان
 - 32مجد للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1356ورقم قيد
 18713محل رئيسى عن المقاولت ,بجهة محافظة القاهرة مايو العقار رقم  22شارع محمد امام حكر التبين
القبلي الدور الثالث شقه رقم 3
 - 33مرفت سعيد عبد الجواد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1357
ورقم قيد  18714محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  2شارع احمد حامد متفرع من
كورنيش النيل كفر العلو-/-غرفه من مكتب
 - 34احمد محمود عبد الجواد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1361ورقم قيد  18715محل رئيسى عن بيع اكسسوارات وقطاعات المونتال ,بجهة محافظة القاهرة 103
ش كورنيش النيل
 - 35محمود علء الدين محمد عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1370ورقم قيد  18716محل رئيسى عن بيع منتجات حلوي من عجين جافه ,بجهة محافظة القاهرة التبين
 / 43شارع كورنيش النيل
 - 36محمد حسام حسين السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  1372ورقم
قيد  18717محل رئيسى عن بيع منظفات ومستحضرات تجميل دون الدويه وادوات منزليه ,بجهة محافظة
القاهرة مايو /6ب ش عبدالرحمن سناتريوم
 - 37احمد عبد العزيز ابراهيم عمار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1373ورقم قيد  18718محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا (الملبس العسكريه واكسسوارتها),
بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم  62شارع السادات المعصره بالدور الرضي شقه
 - 38عاطف عطيه حسن السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1374
ورقم قيد  18719محل رئيسى عن تجارة اللبان ومنتجاتها والخضروات والفواكه ,بجهة محافظة القاهرة مايو
 119عمارات النقابات والضباط حي المعصره
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 - 39ماجد محمود احمد محمد فزاع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1376ورقم قيد  18720محل رئيسى عن اعمال وتركيب الرخام ,بجهة محافظة القاهرة مايو /المشروع
المريكي مجاوره  10بلوك  26مدخل  12حلوان شقه
 - 40عصام الدين محمود عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1383ورقم قيد  18721محل رئيسى عن مغسلة ملبس ,بجهة محافظة القاهرة حلوان 75ش السلم مدينه
الهدي
 - 41عصام فتحى محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1393
ورقم قيد  18722محل رئيسى عن مطبعة فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف
والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  16 /شارع البراديزو
 - 42عبدا محمد عبدالرحمن اسماعيل الطويل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  1396ورقم قيد  18723محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة ش  97ب  1مج  5المشروع
المريكي
 - 43ربيع ابو هشيمه خلف ا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1402ورقم قيد  18724محل رئيسى عن كافيتريا دون المشروبات الكحوليه ودون النت ,بجهة محافظة
القاهرة سوق منطقه ال 120فدان السكان الجتماعي -المنطقه -/-5محل رقم8
 - 44عبير عبيد محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1403ورقم
قيد  18725محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد عمالة واجهزة الكبيوتر ومستلزماته وادوات
الطباعة والدعايا والعلن ) وخدمات النقل ( داخل جمهورية مصر العربية ) ,بجهة محافظة القاهرة مايو  /عماره
 12ش 3العزبه البحريه
 - 45حسين جمال عبدالعزيز علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1404ورقم قيد  18726محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريدالعماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته
وادوات الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة مايو  43شارع عمر ابن عبد العزيز
 - 46احمد ابو هشيمه خلف ا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1406ورقم قيد  18727محل رئيسى عن بيع مواد بناء ,بجهة محافظة القاهرة منطقه  120فدان السكان
الجتماعي المرحله  -/-5محل 9
 - 47احمد حسن محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1410
ورقم قيد  18728محل رئيسى عن تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القاهرة 3شارع  1مدينه الموظفين شارع
صالح صبحي قطعه 204
 - 48عبد الحي حسين محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1412ورقم قيد  18729محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر
ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  166عمارات
الشرطه كورنيش المعصره -بالدور الثاني -شقه
 - 49اسلم عاطف عبدالكريم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1421ورقم قيد  18730محل رئيسى عن المقاولت العامه والتوريدات دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر
ومستلزماته وادوات الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  66ش توتنجي حدائق حلوان
المعصره  /شقه
 - 50احمد ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1422ورقم قيد  18731محل رئيسى عن بيع نظارات طبيه وشمسيه ,بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار 31
أ ش احمد انسي  /محل
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 - 51خيري صلح عبدالحكيم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1424ورقم قيد  18732محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته
وادوات الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة حلوان ترعه الخشاب عرب الوالده
 - 52هيثم هنداوي عبد الرحيم مصليحي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1425ورقم قيد  18733محل رئيسى عن غسيل المنسوجات والمنتجات الفرائيه وتنظيفها تنظيفا جافا ,بجهة
محافظة القاهرة شارع المله العمومي بجوار الرشاح
 - 53احمد عبد الحميد ابراهيم خليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1426
ورقم قيد  18734محل رئيسى عن البيع بالتجزئه بالمتاجر المتخصصه في الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس
العسكريه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  69ش جمال عبد الناصر حاليا  74سابقا مدينه الهدي محل
 - 54علي شعبان محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1427
ورقم قيد  18735محل رئيسى عن بيع حلوي من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  65شارع زكي
 - 55احمد محمد مختار احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1429ورقم قيد  18737محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه دون التعبئه والتغليف ,بجهة محافظة القاهرة 15
شارع محمود المصري -المعصره
 - 56محمد جمعة على عطوة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1432
ورقم قيد  18738محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وانشاءات ,بجهة محافظة القاهرة ش محمد ابو
طالب عرب الوالده
 - 57اميره عادل احمد فؤاد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  1435ورقم
قيد  18739محل رئيسى عن اصلح كاوتش ,بجهة محافظة القاهرة مايو  55ش جعفر تقاطع عزام
 - 58بهاء حماده حامد حماده شعيب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1437ورقم قيد  18740محل رئيسى عن توريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات
الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  2ش النصر -العزبه القبليه-
الدور الثاني-شقه رقم 2
 - 59اشرف حسن علي مبارك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1466
ورقم قيد  18741محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة القاهرة  81ش النصر البحري المعصره شقه
الدور الرضي
 - 60محمود عبدالحفيظ للمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1470ورقم قيد  18742محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة مايو  22 /ش رجب هاشم
التبين  /شقه بالدور الرضي
 - 61سمر حمدي حسن عقيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1472
ورقم قيد  18743محل رئيسى عن تجاره موبليا (اثاث)ومقاولت ,بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم 25
ش ثابت
 - 62عبدالرحمن سعد ابو الفضل عكاشه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1473ورقم قيد  18744محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته
وادوات الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار  39شارع عبدالرحمن الدور الثالث الشقه
رقم 12
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 - 63اسامه محمد نصر الدين عوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1476ورقم قيد  18745محل رئيسى عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  39شارع شاهين
متفرع من شارع كورنيش النيل ع كامل صدقي القبليه
 - 64مصطفي محمد المين طه شعبان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1479ورقم قيد  18747محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  1ش الرضا متفرع من ش
احمد ناصر
 - 65احمد فوزي احمد عبد الحفيظ تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1488ورقم قيد  18748محل رئيسى عن مقاولت توريدات عموميه فيماعدا (توريد العماله وادوات الطباعه
والدعايه والعلن والكمبيوترو مستلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  12شارع  21مكرر منشيه جمال
عبدالناصر
 - 66نسرين سيد محمود حنفي تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1489
ورقم قيد  18749محل رئيسى عن تجاره وتوريد شنابر التخريم وجميع مستلزماتها ,بجهة محافظة القاهرة ق
 13امتداد  15مايو مجاوره  12مجموعه -2البدروم -حجره
 - 67بدوى عبد العال سليم عبيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1490
ورقم قيد  18750محل رئيسى عن مقاولت واعمال متكامله ,بجهة محافظة القاهرة  43ارض صلح العمده
المعصره
 - 68كرم محمد عبد الخالق محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1494
ورقم قيد  18751محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مجاوره  7بلوك 51قطعة 825
المشروع المريكى  -الدور الرضى
 - 69محمد حسين بديع رزق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1498
ورقم قيد  18752محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة القاهرة عقار  176ش كورنيش النيل كفر
العلو حلوان محل
 - 70المين محمد محمدين عارف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1504ورقم قيد  18753محل رئيسى عن مكتب توريد ادوات سباكه ,بجهة محافظة القاهرة  15ش محمود
المصرى
 - 71محمد فتحي احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1509
ورقم قيد  18754محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه واصلح المركبات والدرجات الناريه ماعدا التعبئه
والتغليف ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  9مساكن نص لوكس مدخل  1شارع حنفي ابو جبل محل
 - 72حسن محمد السيد موسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1510
ورقم قيد  18755محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه واكسسواراتها ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  315مجاوره  5بلوك  82قسم  15مايو المشروع المريكي
 - 73ناديه سليمان سليم ناصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1513
ورقم قيد  18756محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة مايو 51ترعه الخشاب عزبه
كامل صدقي
 - 74شروق لتصنيع الملبس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1523
ورقم قيد  18758محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة  339مجاوره  5بلوك  42المشروع المريكي
 - 75محمد احمد حسن محمد طماعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1528ورقم قيد  18759محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته
وادوات الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  44 /ش مصطفي فهمي
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 - 76ناديه جمعه علي ياسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  1530ورقم
قيد  18760محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة حلوان  11 /ش النصر المعصره
 - 77محمود سعيد علي محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1531
ورقم قيد  18761محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة مايو  8شارع
 33المشروع المريكي مجاوره  3بلوك  19حلوان مكتب
 - 78ديب ميكانيكا سيارات تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  1533ورقم
قيد  18762محل رئيسى عن ورشه ميكانيكا سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  3ش سنتاريوم رقم  55حلوان
محل 3
 - 79محمد عيد عباس زكي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  1534ورقم
قيد  18763محل رئيسى عن بيع احذيه وشنط ,بجهة محافظة القاهرة  26محل  1شرع شريف تقاطع حيدر
عماره دهب مول
 - 80ياسر ابو الوفا السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1539
ورقم قيد  18765محل رئيسى عن ورشه تصنيع اثاث ,بجهة محافظة القاهرة  5ش خلف سالم بين العزبتين
 - 81محمد عبدالقادر محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1540
ورقم قيد  18766محل رئيسى عن معرض سيارات ( بيع /شراء /استبدال ) ,بجهة محافظة القاهرة حلوان 1
عمارة علي فراج سيد من ش ترعة الخشاب بجوار ش العشرين خلف مغسله اولد البلد المعصره
 - 82بول عاطف عطيه عبد المسيح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1541ورقم قيد  18767محل رئيسى عن مكتب خدمات رجال اعمال (فاكس) ,بجهة محافظة القاهرة 10
ابراج المنتصر حدائق حلوان المعصره الدور العاشر شقه رقم 3
 - 83حمزه طارق محمد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1543ورقم قيد  18768محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة القاهرة  50شارع الحسيني حدائق حلوان
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فروع الفراد
 - 1ايمن عادل عطاا جادا قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1323ورقم قيد  18701محل فرعى عن
تعديل النشاط بجعله /بيع ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه) بجهة محافظة سوهاج شارع الكاشف بملك
عطيه ورفعت ولدى تامر عطيه
 - 2ايمن عادل عطاا جادا قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1323ورقم قيد  18701محل فرعى عن
تعديل النشاط بجعله /بيع ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه) بجهة محافظة القاهرة ( )41شارع محمد سيد
احمد على عبدا
 - 3محمد خالد عبد الغفار عبده قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1353ورقم قيد  17049محل فرعى
عن مأكولت بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن العاص
 - 4محمد خالد عبد الغفار عبده قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1353ورقم قيد  17049محل فرعى
عن مأكولت بجهة محافظة القاهرة بلوك  25منطقة  1شارع الوسط
 - 5حسام أحمد محمد سيد قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1463ورقم قيد  13872محل فرعى عن
تعديل النشاط ليصبح /توريد وتركيب وصيانه مصاعد وسللم متحركة ومقاولت عامة بجهة محافظة القاهرة  2ش
ترعه الخشاب الدواجن خلف التوحيد والنور حدائق حلوان
 - 6حسام أحمد محمد سيد قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1465ورقم قيد  13872محل فرعى عن
تعديل النشاط ليصبح /توريد وتركيب وصيانه مصاعد وسللم متحركة ومقاولت عامة بجهة محافظة القاهرة  14ش
لظوغلي محل حلوان
 - 7شنوده وهبه عزيز لوزه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1507ورقم قيد  17694محل فرعى عن
تعديل النشاط ليصبح /بيع اللحوم المجمده وتقطيعها واعاده تعبئتها وتغليفها بجهة محافظة القاهرة  19ش الراوي
المعصره
 - 8حسام نبيل عبد السلم السيد ابراهيم قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1522ورقم قيد  18757محل
فرعى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
بجهة محافظة الجيزة شارع طراد النيل العزبة الشرقية
 - 9حسام نبيل عبد السلم السيد ابراهيم قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1522ورقم قيد  18757محل
فرعى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
بجهة محافظة القاهرة 15مايو مجاوره  10منطقة  4قطعة 4
 - 10محمد عاشور محمود عبد الباقي قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1535ورقم قيد  18764محل
فرعى عن تجارة ادوات صحية بجهة محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله دمشقين  -مركز الفيوم بملك  /عاشور
مرزوق سالم خليل
 - 11محمد عاشور محمود عبد الباقي قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1535ورقم قيد  18764محل
فرعى عن تجارة ادوات صحية بجهة محافظة القاهرة  47العشرين البحري  -حدائق حلوان

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
 - 1عبد ا احمد محمد علم وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  1259ورقم قيد  18682مركز عام عن اداره وتشغيل المطاحن -طحن الحبوب والغلل-صناعات
غذائيه  -التعبئه والتغليف بجهة محافظة القاهرة  38ش اسماعيل كامل الدور الثاني فوق الرضي
 - 2ورثة محمد محمد عامر بخيت عنهم رضا محمد محمد عامر بخيت شركة رأس مالها  10,000.000قيدت
فى  2022-06-09برقم ايداع  1341ورقم قيد  18708مركز عام عن تجارة السجاد والحذيه بجهة
محافظة القاهرة حلوان  26ش محمد سيد احمد
 - 3جورج عزمي كامل وشركاه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 1428ورقم قيد  18736مركز عام عن كافيه للمأكولت والمشروبات( فيما عدا الكحوليه) بجهة محافظة
القاهرة  32ش عبد الرحمن تقاطع ش جعفر
 - 4حامد وشريكه امين شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 1477
ورقم قيد  18746مركز عام عن تقطيع وتجميع وحدات الوميتال بجهة محافظة القاهرة  58شارع مسجد
الرحمن عين حلوان
 - 5عمرو حسن احمد وشركاه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 1544ورقم قيد  18769مركز عام عن التوريدات العموميه والمقاولت العموميه بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  4ش عمارات المروه محل ث شقه

فروع الشركات
 - 1حسام عبد ربه وشركاه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1282ورقم قيد  15788فرعى عن
صيانه واصلح الجهزه المنزليه والكهربائيه والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه بجهة محافظة القاهرة
اضافه فرع بالعنوان )172( /شارع محمد عبد المنعم تقاطع شارع رايل محل رقم ( )2حلوان

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

محو  -شطب
 - 1محمد حسن رمضان على تاجر فرد سبق قيده برقم  5850قيد فى  2004-04-17برقم ايداع  354وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 2على محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14121قيد فى  2017-11-01برقم ايداع  2122وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا
 - 3مصطفى محمد الششتاوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10516قيد فى  2013-03-13برقم ايداع
 229وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل غلق السجل تجاري نهائي
 - 4كريم عادل محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  16306قيد فى  2021-06-03برقم ايداع 1157
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم الغاءالفرع
 - 5خالد محمود احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  18552قيد فى  2022-04-06برقم ايداع  835وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري
 - 6عبد النظير عبد النعيم محمد عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12463قيد فى  2016-05-16برقم
ايداع  1049وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 7ياسر محمود جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  9956قيد فى  2011-10-09برقم ايداع  954وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 8على سالم العزب قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  8195قيد فى  2007-03-27برقم ايداع  306وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 9عل عصمت عبدالسلم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  17208قيد فى  2020-12-15برقم ايداع
 1916وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 10محمود محمد فهمى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  11514قيد فى  2015-09-09برقم ايداع 990
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل غلق السجل التجاري نهائي
 - 11مدحت محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7117قيد فى  2005-12-24برقم ايداع  1245وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي
 - 12عمران سعدالدين محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  12313قيد فى  2016-03-31برقم ايداع
 734وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا
 - 13مختار رشاد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11749قيد فى  2015-11-18برقم ايداع 1419
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا
 - 14ابراهيم مدبولى بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  2883قيد فى  1999-09-13برقم ايداع  758وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك اتجارة ومحو السجل التجارى نهائيا
 - 15صيدلية د مؤمن محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  6034قيد فى  2004-07-13برقم ايداع
 658وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 16مينا جمال ثابت فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  15615قيد فى  2019-01-01برقم ايداع  5وفى تاريخ
 2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل التجارى نهائيا
 - 17حنا رزق ا حنا رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16062قيد فى  2019-05-12برقم ايداع 993
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا
 - 18أحمد أمين محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  14616قيد فى  2018-03-22برقم ايداع 697
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو السجل نهائيا
 - 19محمد عبد الكريم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14347قيد فى  2018-01-08برقم ايداع 45
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو السجل 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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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1رومانى فرحات جرجس مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  17758قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 1538فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2سمر عطيه عبد الرحيم الطور تاجر فرد سبق قيده برقم  18669قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 1198فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3اابراهيم عبد الحق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14297قيد فى  2017-12-21برقم ايداع 2529
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4ماجد سعد رمزى تاجر فرد سبق قيده برقم  16837قيد فى  2020-07-16برقم ايداع  781فى تاريخ
 2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 5ياسر السعيد محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  11760قيد فى  2015-11-24برقم ايداع  1447فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 6مجدى عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  14404قيد فى  2018-01-22برقم ايداع  176فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 7احمد الحسينى طلبة عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10283قيد فى  2012-07-24برقم ايداع
 667فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8منتصر الديب احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14104قيد فى  2017-10-25برقم ايداع 2065
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 9عبدالعزيز فتحي السيد الطنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  18269قيد فى  2021-12-20برقم ايداع
 2838فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10محمد سعيد قياتي نادي تاجر فرد سبق قيده برقم  18403قيد فى  2022-03-03برقم ايداع  440فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11راغب عرفة حامد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5462قيد فى  2003-09-13برقم ايداع 728
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 12اشرف مصطفي ابراهيم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  18312قيد فى  2022-01-13برقم ايداع 61
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13شيماء يوسف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  17519قيد فى  2021-04-11برقم ايداع  839فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14على حسن سليمان حوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  7425قيد فى  2006-05-14برقم ايداع  484فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15مها عبد الموجود على على تاجر فرد سبق قيده برقم  12557قيد فى  2016-06-05برقم ايداع 1211
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16محمد صلح فتحي حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  14281قيد فى  2017-12-18برقم ايداع 2489
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
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جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1عمرو طارق سمير ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12090قيد فى  2016-02-10برقم ايداع 315
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه رقم  22بلوك
1منطقه  2ورش الشباب المنطقه الصناعيه مدينة  15مايو
 - 2عثمان محمود حامد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  13573قيد فى  2017-04-24برقم ايداع 844
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  31ش احمد زيد
المعصرة
 - 3اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  15662قيد فى  2019-01-16برقم ايداع  103وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل راس مال الرئيسي الخر
ليصبح 2000000اثنين مليون جنيه
 - 4كريم عادل محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  16306قيد فى  2019-08-29برقم ايداع
 1608وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 5كريم عادل محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  16306قيد فى  2019-08-29برقم ايداع
 1608وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش اولد حماد متفرع من ش عمر
بن عبدالعزيز منشية جمال عبدالناصر -
 - 6امين عوض احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12611قيد فى  2016-06-26برقم ايداع 1304
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان طبقا للضرائب ليصبح
عقار  68شارع المطار عزبه الهجانه المعصره المحطه حلوان
 - 7منى عبدا عبد الوهاب رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  12049قيد فى  2016-02-02برقم ايداع
 247وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدل الي 94 /ش جمال عبد
الناصر مدينه الهدي شقه حدائق حلوان
 - 8على عبد المرضى على بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  11221قيد فى  2015-01-19برقم ايداع 59
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حجره من شقه رقم  2عماره  101شارع
عصام بحر ق  20ب  29م مدينه نصر القاهره
 - 9امونيس موسي عبد ربه منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  15227قيد فى  2018-10-01برقم ايداع
 2051وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  8شارع حسني حماد خلف مرور
حلوان ركن الياسمين
 - 10محمد حسين رجب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  16842قيد فى  2020-07-19برقم ايداع 787
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  19العزبه البحريه تقاطع ش  5علي
شارع 11
 - 11رجب محمد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17295قيد فى  2021-01-27برقم ايداع 173
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  3شارع حسن حلمي
 - 12حسام أحمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13872قيد فى  2017-08-10برقم ايداع 1565
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  2ش ترعه الخشاب الدواجن خلف
التوحيد والنور حدائق حلوان
 - 13حسام أحمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13872قيد فى  2017-08-10برقم ايداع 1565
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه  6العقار  42ش راغب
 - 14حسام أحمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13872قيد فى  2017-08-10برقم ايداع 1565
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  14ش لظوغلي محل حلوان
 - 15رجاء حمزه ياسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  17446قيد فى  2021-03-17برقم ايداع 628
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  2شقه  1الدور الرضي
كورنيش النيل
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جريدة السماء التجارية

 - 16رزق طلعت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6338قيد فى  2004-12-25برقم ايداع  1169وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /محل رقم  4سوق
منطقه 120فدان السكان الجتماعي -المرحله الخامسه-
 - 17مينا ديمترى فهيم ديمترى تاجر فرد سبق قيده برقم  13354قيد فى  2017-02-23برقم ايداع 386
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /محل رقم  5بالعقار
رقم  10شارع الجندي المعصره حلوان
 - 18شنوده وهبه عزيز لوزه تاجر فرد سبق قيده برقم  17694قيد فى  2021-06-23برقم ايداع 1338
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  19ش الراوي المعصره

النشاط
 - 1لتصبح/سحر لتصنيع الملبس الحريمي تاجر فرد سبق قيده برقم  18431قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
487وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /صناعه ملبس ذات الذينه
باستناء الفراء فيماعدا (الملبس العسكريه واكسسوارتها)
 - 2محمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  16194قيد فى  2019-07-09برقم ايداع 1321وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي/بيع وتصنيع صابون
 - 3اشرف قرني عبدالعزيز حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  17325قيد فى  2021-02-04برقم ايداع 248
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /تصنيع ملبس الجاهزه فيما عدا
الملبس العسكريه واكسسوراتها
 - 4هانى محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  18460قيد فى  2022-03-14برقم ايداع 560وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح ورشة نجاره
 - 5احمد محمد احمد عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم  5306قيد فى  2003-06-14برقم ايداع 472وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح صناعة الثاث
 - 6رجب محمد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17295قيد فى  2021-01-27برقم ايداع 173وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /ورشه نجاره
 - 7رزق طلعت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6338قيد فى  2004-12-25برقم ايداع 1169وفى تاريخ
 2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع خضار وفاكهه
 - 8محسن حسن عبد ا الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  18672قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 1210
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة مواد غذائيه (دون التعبئه والتغليف )
ومشربات جمله ( دون الكحوليه )
 - 9عادل زكريا محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13288قيد فى  2017-02-08برقم ايداع 265
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط /ورشه تصنيع ملبس فيما عدا الملبس
العسكريه ومستلزماتها
 - 10مينا ديمترى فهيم ديمترى تاجر فرد سبق قيده برقم  13354قيد فى  2017-02-23برقم ايداع 386
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /فرم وتعبئه وتغليف لحوم ومجمدات
 - 11نسرين سيد محمود حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم  18749قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1489
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح الخطا الوارد بالنشاط ليصبح /تجاره وتوريد
وشنابر التحزيم وجميع مستلزماتها
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جريدة السماء التجارية

الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  18431وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-08برقم ايداع  487.000الى  :لتصبح/سحر لتصنيع الملبس الحريمي
 - 2فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17325وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-04برقم ايداع  248.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /ار ام  R Mلتصنيع الملبس الجاهزه
 - 3فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11760وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  1,447.000الى  :اضافه سمه تجاريه لتصبح /المتحده للستيراد والتصدير
 - 4فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11287وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-03برقم ايداع  240.000الى  :اضافة السمه التجاريه لتصبح الحمد لتوريدات الخرده ومواد البناء
والصاج والمواد الصلبه
 - 5فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18479وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-17برقم ايداع  622.000الى  :اضافة سمة تجارية ام جى فى  MJVللتسويق اللكترونى
 - 6فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  5306وتم ايداعه بتاريخ
 2003-06-14برقم ايداع  472.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح الورشه الفنيه لصناعة الثاث
 - 7فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15977وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  818.000الى  :بيت التكييف لصيانه التكييفات
 - 8فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12073وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-08برقم ايداع  286.000الى  :الغاء السمه التجاريه
 - 9فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  12073وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-08برقم ايداع  286.000الى  :تعديل السم التجاري /مكتب رحلت درويش خليفه عبد الرحمن
درويش
 - 10فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  12047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-01برقم ايداع  242.000الى  :احمد حسن ابراهيم السمنودى
 - 11فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12047وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-01برقم ايداع  242.000الى  :فرى جيرل Free Girl
 - 12فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12047وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-04برقم ايداع  264.000الى  :فرى جيرل Free Girl
 - 13فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  12047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-04برقم ايداع  264.000الى  :احمد حسن ابراهيم السنودى
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1شريهان محمد حسن عبدالعال وكيل مفوض المقيد برقم قيد  2459وتم ايداعه بتاريخ 1999-03-09
برقم ايداع 144تم التأشير فى تاريخ  1999-03-09بــ
 - 2اسامه حسان محمد طلب حسان وكيل مفوض المقيد برقم قيد  18531وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-30
برقم ايداع 754تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ
 - 3ايمن عادل عطاا جادا مدير فرع المقيد برقم قيد  18701وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم
ايداع 1323تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 4يوسف عبده سيد محمد سلطان وكيل مفوض المقيد برقم قيد  18726وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع 1404تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ
 - 5احمد حسن ابراهيم السمنودى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  12047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-04برقم ايداع 264تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ
 - 6محمد عاشور محمود عبدالباقى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  18764وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع 1535تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1اصبح السم التجارى سامح ناصرعبد العال محمد و شريكة شركة سبق قيدها برقم  10912قيدت فى
 2014-07-01برقم ايداع  654وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا
واستلم كل شريك مستحقاته الماليه
 - 2يحيى زكريا حسن خليفة وشريكه شركة سبق قيدها برقم  17348قيدت فى  2021-02-11برقم ايداع
 318وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك مستحقاته الماليه
 - 3اصبح  -:شريف سعيد مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  9625قيدت فى  2011-01-11برقم
ايداع  49وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك مستحقاته
الماليه
 - 4شريف ابو سريع وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15577قيدت فى  2018-12-23برقم ايداع 2782
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة وتمام تصفيتها نهائيا واستلم كل شريك حقه
 - 5اصبح  -:سلوى حجازى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  7214قيدت فى  2006-02-12برقم ايداع
 125وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو الشركه ومحو السجل التجارى
 - 6شركة عبدالفتاح رجب عبدالفتاح و شركاه شركة سبق قيدها برقم  13359قيدت فى 2017-02-26
برقم ايداع  398وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شريك حقه
 - 7سيد فؤاد احمد علم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  14631قيدت فى  2018-03-26برقم ايداع
 727وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك مستحقاته الماليه
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جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1احمد امين محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  11965قيدت فى  2016-01-13برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 2حسام عبد ربه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15788قيدت فى  2019-02-20برقم ايداع
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 51,000.000

97وفى
396وفى

 - 3تعديل السم التجارى ليصبح  /ميشيل شانودى فؤاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10245قيدت فى
 2012-06-10برقم ايداع 553وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها
400,000.000
 - 4تعديل السم التجاري للشركة ليصبح حسن مصطفي محمد عبدالمنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 14781قيدت فى  2018-05-08برقم ايداع 1039وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس
مالها 500,000.000
 - 5ورثه محمد امام احمد احمد وعنهم محمد محمد امام احمد شركة سبق قيدها برقم  12777قيدت فى
 2016-08-24برقم ايداع 1672وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000

العناوين
 - 1حسام عبد ربه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15788قيدت فى  2019-02-20برقم ايداع 396وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان )172( /شارع محمد عبد
المنعم تقاطع شارع رايل محل رقم ( )2حلوان

النشاط
 - 1مصطفي محمد عبد الدايم مصطفي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10214قيدت فى 2012-05-15
برقم ايداع  466وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط /ليصبح ورشه لتشغيل
المنتجات الجلديه
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى
 - 1حسام عبد ربه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15788قيدت فى  2019-02-20برقم ايداع
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

 396وفى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10245 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-06-10برقم ايداع  553الى تعديل السم التجارى ليصبح  /ميشيل شانودى فؤاد
وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17154 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-11-24برقم ايداع  1718الى احمد هشام وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10214 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-05-15برقم ايداع  466الى مصطفي محمد عبد الدايم مصطفي وشريكه
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1حازم محمد احمد نور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2770وتم ايداعه بتاريخ
 1999-07-31برقم ايداع  603تم التأشير فى تاريخ  2008-07-21بــ  :تفويض كل من السيد المهندس /
حازم محمد احمد نور والسيد الستاذ /محمد جلل الدين محمد عبد الباقي مجتمعين في التوقيع نيابه عن الشركه
علي عقود البيع البتدائيه والنهائيه وتقديم واستلم كافه الوراق والمستندات واللتماسات واصدار التوكيلت امام
جميع ماموريات الشهر العقاري والتوثيق وادارات المساحه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه بكافه ادارتها وجهاز
مدينه العاشر من رمضان وجميع ماموريات الضرائب العقاريه وجميع المصالح والهيئات الحكوميه وغير
الحكوميه وذلك بخصوص البيع والتنازل عن قطعتي الرض المشار اليهما اعله وما عليها من مباني لصالح
الشركه المتحده للمسابك (ش.م.م) ولهما الحق في توكيل الغير في بعض او كل ما ذكر وذلك طبقا لمحضر
قرر المجلس الغاء سلطه التوقيع
الجمعيه العامه العاديه المنعقده بتاريخ . 2021/9/29
نيابه عن الشركه في اعتماد الشيكات والتحويلت البنكيه وكافه المعاملت المصرفيه وفتح الحسابات واغلقها لكل
من الساده المهندس /نبيل حسن محمود سامي والمهندس /احمد محسن احمد زكي والمهندس /خالد عطا عبد
وذلك لتقديم استقالتهم من الشركه
الحكم محمود
 - 2محمود محمد محمد غنيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  8679وتم ايداعه بتاريخ 2008-06-29
برقم ايداع  576تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح للطرف الول
منفردا وله الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها وله كامل الصلحات فى التعامل مع البنوك والقبض والصرف
وشراء وبيع السيارات والتوقيع على جميع العقود امام جميع الجهات بأسم الشركة
 - 3عاطف سعيد عبد الواحد مدير و شريك المقيد برقم قيد  10359وتم ايداعه بتاريخ 2012-10-11
برقم ايداع  889تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ  :يكون للطرف الول/عاطف سعيد عبد الواحد اوسع
السلطات في اداره امور الشركه وله الحق في بيع اصول الشركه الثابته والمنقوله
 - 4فوزيه عبد المقصود حسين درويش شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  12777وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-24برقم ايداع  1672تم التأشير فى تاريخ  2016-08-24بــ  :خروج السيده فوزيه
عبد المقصود حسين للوفاه
 - 5محمد سمير حافظ عطيه دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  15788وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-20برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2019-02-20بــ :
 - 6تامر محمد رضا حامد محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  17154وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-24برقم ايداع  1718تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 7رانيا طاهر عبدالعظيم محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  17154وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-24برقم ايداع  1718تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج الشريكه رانيا طاهر عبد
العظيم محمد واستلم كافه حقوقها الماليه
 - 8احمد هشام محمد صالح شعبان شريك متضامن المقيد برقم قيد  17154وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-24برقم ايداع  1718تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :للشريك الول المتضامن منفردا
حق الداره والتوقيع في المسائل المتعلقه بالشركه وذلك في المسائل المتعلقه بتحقيق غرض الشركه وله حق توكيل
الغير والحق في التعامل مع البنوك
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تجديد افراد
 - 1جمال عبد العاطى احمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  1112 :قيدت فى  1997-06-01برقم
ايداع  340وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 2صيدلية د احمد السيد موسى الجديدة تاجر فرد سبق قيده برقم  3338 :قيدت فى  2003-03-16برقم
ايداع  187وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-15
 - 3محمد حسن رمضان على تاجر فرد سبق قيده برقم  5850 :قيدت فى  2004-04-17برقم ايداع
 354وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-16
 - 4محمد سعيد يونس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12415 :قيدت فى  2016-05-05برقم ايداع
 957وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 5هشام جابر حسين ابو العطا تاجر فرد سبق قيده برقم  8208 :قيدت فى  2007-04-18برقم ايداع
 363وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-04-17
 - 6احمد سعيد شيمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  12498 :قيدت فى  2016-05-22برقم ايداع
 1110وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 7عثمان محمود حامد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  13573 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 844وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 8محمد ابراهيم سعد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  13683 :قيدت فى  2017-05-28برقم
ايداع  1113وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 9حسن احمد السيد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  25 :قيدت فى  1995-04-23برقم ايداع 25
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-22
 - 10ماهر مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3820 :قيدت فى  2000-12-12برقم ايداع
 1024وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-11
 - 11مصطفى عبد المعين احمد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  4662 :قيدت فى 2002-05-29
برقم ايداع  330وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 12مصطفى محمد الششتاوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10516 :قيدت فى  2013-03-13برقم
ايداع  229وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-12
 - 13احمد حسين حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  6508 :قيدت فى  2010-03-31برقم ايداع
 242وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-30
 - 14احمد حسين حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  6508 :قيدت فى  2005-03-12برقم ايداع
 249وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-11
 - 15ياسر السعيد محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  11760 :قيدت فى  2015-11-24برقم ايداع
 1447وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-23
 - 16طارق خلف على جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  13134 :قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 2444وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 17عبد الرحمن مصطفى محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  11717 :قيدت فى 2015-11-09
برقم ايداع  1349وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 18ياسر محمود جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  9956 :قيدت فى  2011-10-09برقم ايداع
 954وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-08
 - 19محمد السيد محمد حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  12849 :قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع
 1802وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 20مينا ديمترى فهيم ديمترى تاجر فرد سبق قيده برقم  13354 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 386وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
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 - 21ابو المعاطي المحمدي ابو المعاطي عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  13636 :قيدت فى
 2017-05-11برقم ايداع  1004وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-10
 - 22رامز شاكر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  259 :قيدت فى  1995-12-09برقم ايداع  282وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-08
 - 23رامز شاكر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  259 :قيدت فى  2006-11-27برقم ايداع  1406وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 24محمد محمود فهيم السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12111 :قيدت فى  2016-02-15برقم ايداع
 346وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-14
 - 25احمد محروس محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13587 :قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع
 879وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 26طلعت خميس عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  7405 :قيدت فى  2006-05-07برقم ايداع
 452وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-06
 - 27ابراهيم سمير احمد احمد جاد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  7734 :قيدت فى  2006-08-15برقم
ايداع  984وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-14
 - 28على سالم العزب قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  8195 :قيدت فى  2007-03-27برقم ايداع
 306وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 29محمد بن المنوبى بنعلى تاجر فرد سبق قيده برقم  10166 :قيدت فى  2012-04-01برقم ايداع
 325وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-31
 - 30سيد احمد سيد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  12254 :قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع
 621وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 31سامى اسكندر بطرس العسال تاجر فرد سبق قيده برقم  4169 :قيدت فى  2001-07-10برقم ايداع
 484وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 32نجوى سالم عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  5259 :قيدت فى  2003-05-25برقم ايداع
 394وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-24
 - 33كوثر السيد محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  8273 :قيدت فى  2007-05-30برقم ايداع
 512وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 34محمود محمد فهمى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  11514 :قيدت فى  2015-09-09برقم ايداع
 990وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-08
 - 35محمد حامد عبد الحميد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  12984 :قيدت فى 2016-11-09
برقم ايداع  2120وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 36احمد سعيد حسين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  13422 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 548وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 37مدحت محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7117 :قيدت فى  2005-12-24برقم ايداع
 1245وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 38ابو طالب للجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم  8311 :قيدت فى  2007-06-27برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 39حسن بكر حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  9129 :قيدت فى  2009-12-07برقم ايداع 945
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-06
 - 40ابراهيم عبد الرحيم عوض عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10055 :قيدت فى 2012-01-05
برقم ايداع  28وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 41عمران سعدالدين محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  12313 :قيدت فى  2016-03-31برقم
ايداع  734وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 42صيدلية د اميرة سعد محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  8234 :قيدت فى 2007-05-09
برقم ايداع  433وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
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 - 43ليلى زارع عباس عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  12437 :قيدت فى  2016-05-10برقم ايداع
 999وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 44عماد عبد الحميد عبد الشافى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  13737 :قيدت فى 2017-06-13
برقم ايداع  1225وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 45طارق محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  848 :قيدت فى  1997-01-01برقم ايداع  1وفى
تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-31
 - 46مختار رشاد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11749 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 1419وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 47صيدلية د مؤمن محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  6034 :قيدت فى  2004-07-13برقم
ايداع  658وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-12
 - 48سيد سيد رمضان حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  12990 :قيدت فى  2016-11-10برقم ايداع
 2127وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 49بلل محمد عابدين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  13390 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 468وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 50حسن انيس انيس بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  13708 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 1167وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 51غاليه محمود فراج اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  1210 :قيدت فى  1997-07-22برقم ايداع
 472وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-21
 - 52هشام السيد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  7075 :قيدت فى  2005-12-06برقم ايداع 1171
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-05
 - 53هشام السيد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  7075 :قيدت فى  2016-11-13برقم ايداع 2145
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 54ساميه محمد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7426 :قيدت فى  2006-05-15برقم ايداع
 486وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 55محمد هادى كاظم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12450 :قيدت فى  2016-05-12برقم ايداع
 1026وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-11
 - 56العزب محمد محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  12833 :قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
 1766وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 57احمد شوقى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12767 :قيدت فى  2016-08-23برقم ايداع
 1654وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 58سامي علي محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  4696 :قيدت فى  2002-06-12برقم ايداع
 374وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 59احمد حسن ابراهيم السمنودى تاجر فرد سبق قيده برقم  12047 :قيدت فى  2016-02-01برقم
ايداع  242وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-31
 - 60احمد حسن ابراهيم السنودى تاجر فرد سبق قيده برقم  12047 :قيدت فى  2016-02-04برقم ايداع
 264وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-03
 - 61على حسن سليمان حوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  7425 :قيدت فى  2006-05-14برقم ايداع
 484وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-13
 - 62احمد نصر عبد الحميد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  13002 :قيدت فى  2016-11-13برقم ايداع
 2148وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 63حسن خليل ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  367 :قيدت فى  1996-03-16برقم ايداع
 94وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 64رانيا حسن عبد المنعم زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3768 :قيدت فى  2000-11-12برقم ايداع
 953وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-11
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تجديد شركات
 - 1اصبح اسم الشركة  -:ايهاب سلمة صديق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10292 :قيدت فى
 2012-08-06برقم ايداع  687وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/08/2022ص
 - 2اصبح  -:حسين سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1138 :قيدت فى  1997-06-14برقم ايداع
 372وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 3تعديل السم التجارى ليصبح  /ميشيل شانودى فؤاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10245 :قيدت فى
 2012-06-10برقم ايداع  553وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/06/2027ص
 - 4ايمن نعيم نجيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11175 :قيدت فى  2014-12-30برقم ايداع
 1377وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/12/2024ص
 - 5رجب سيد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  432 :قيدت فى  1996-05-11برقم ايداع  174وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2026ص
 - 6جمال محمد امين عيسى وشريكه علء محمد امين شركة سبق قيدها برقم  8327 :قيدت فى
 2007-07-04برقم ايداع  634وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/07/2027ص
 - 7جمال محمد امين عيسى وشريكه علء محمد امين شركة سبق قيدها برقم  8327 :قيدت فى
 2009-07-16برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/07/2024ص
 - 8مصطفي محمد عبد الدايم مصطفي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10214 :قيدت فى 2012-05-15
برقم ايداع  466وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2027
12:00:00ص
 - 9اصبح  -:سامح شحاتة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9561 :قيدت فى  2010-12-16برقم ايداع
 1060وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/12/2025ص
 - 10شركة النصر للتجارة والمقاولت ( ان  -تى  -سى ) شركة سبق قيدها برقم  9733 :قيدت فى
 2013-02-27برقم ايداع  169وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2023ص
 - 11محمد شلقامى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9733 :قيدت فى  2013-02-27برقم ايداع 169
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2023ص
 - 12محمد شلقامى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9733 :قيدت فى  2011-03-27برقم ايداع 297
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2026ص
 - 13اعمار مكه شركة سبق قيدها برقم  13119 :قيدت فى  2016-12-20برقم ايداع  2409وفى
تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/12/2026ص
 - 14يسرى على محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13119 :قيدت فى  2016-12-20برقم
ايداع  2409وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2026
12:00:00ص
 - 15فاطمة محمود محمد ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  10194 :قيدت فى  2012-05-02برقم
ايداع  416وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027
ص
 - 16شركة عبدالفتاح رجب عبدالفتاح و شركاه شركة سبق قيدها برقم  13359 :قيدت فى 2017-02-26
برقم ايداع  398وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/02/2027
12:00:00ص
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 - 17محمود محمد الهادى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10546 :قيدت فى  2013-04-17برقم ايداع
 336وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2023ص
 - 18احمد هيكل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2686 :قيدت فى  1999-06-21برقم ايداع  486وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2019ص
 - 19صلح عبد الوارث احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4279 :قيدت فى  2001-09-04برقم
ايداع  653وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2026
ص
 - 20كريم ملطى اسحق ملطى ميخائيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8221 :قيدت فى 2007-05-02
برقم ايداع  406وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2027
12:00:00ص
 - 21مجدى حلمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2720 :قيدت فى  1999-07-05برقم ايداع 533
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2024ص
 - 22محمد عبد الرحمن محمد مناع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10260 :قيدت فى 2012-06-28
برقم ايداع  596وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
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