جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب الخانكة 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
 - 1علء سعيد رفاعى على سعفان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1322ورقم قيد  16440رئيسى آخر عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش .مصنع اولد
بنها ابوزعبل البلد ملك /سعيد رفاعى على سعفان
 - 2السيد حسن شحات ورد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1323
ورقم قيد  17016محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الزىالعسكرى وفيما
عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية سندوة ش العلونة  -ملك /حسن السيد حسن شحات
 - 3ناديه عبد الحميد على العيسوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1324ورقم قيد  17017محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة القليوبية بندر الخانكة  -ش مستشفى
الحياه  -عرب العيايده  -بملك  /عبد الخالق قاسم عبد الخالق
 - 4اسماعيل محمد اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1325ورقم قيد  17018محل رئيسى عن ورش السباكه والبراده والحداده ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه -
ش مسجد التقوى الخصوص  -ملك  /مكرم صليب شحاته
 - 5سمية طارق رمضان احمد محيسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1330ورقم قيد  17019محل رئيسى عن صيانة المعدات وبيع قطع الغيار الكهربائية ,بجهة محافظة القليوبية
ش المام مالك من ش الشيخ سويدان  -الجبل الصفر  -ملك /سعيد مسيحة وهبة
 - 6محمود حسينى محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1335
ورقم قيد  17020محل رئيسى عن تجارة خامات البلستيك ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -مدينه المل -
مساكن ورش ابو زعبل  -ملك  /خالد حسينى محمد
 - 7فايزه احمد هلل شكشك تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1337
ورقم قيد  17021محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية القلج  -شارع المدينه المنوره  -ملك
 /حسن يوسف محمد الوكيل
 - 8احمد صبري علي محمد بلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1339
ورقم قيد  17022محل رئيسى عن توريد وتجارة مواد التعبئه والتغليف والمستلزمات الدوائيه للتغليف ,بجهة
محافظة القليوبية المركز التجارى والعالمى قطعة  10 - 6الحى الول
 - 9اشرف حلمى يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1343
ورقم قيد  17023محل رئيسى عن تصنيع منسوجات نسيج ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  10 -ش مسجد
المصطفى من مصنع الصابون  -القلج  -حوض عطيه  -ملك  /عبد السلم محمد عبد السلم
 - 10خالد عطا عبد الوهاب عيسى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1349ورقم قيد  17024محل رئيسى عن تجارة اعلف واستيراد وتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من
المجموعة  6والفقرة  19كاملة ) وتوكيلت تجارية ,بجهة محافظة القليوبية عمارة  42محلية  6الحى الول -
بملك /عطا عبد الوهاب سيد
 - 11محمد ابو بكر سليمان احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1350ورقم قيد  17025محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش
الخليج المصرى  -الخصوص  -ملك  /عاطف السيد عواد السيد
 - 12سيد احمد سيد محمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1351
ورقم قيد  17026محل رئيسى عن تجاره مصوغات ومجوهرات وساعات بعد الحصول على الموافقات
اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ,بجهة محافظة القليوبية
ش الرشاح  -بملك  /اسماء ابراهيم محمد
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 - 13بولس موسى جاد موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1357
ورقم قيد  17027محل رئيسى عن تجاره البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة 8 -
ش عمر بن الخطاب  -كابينه النور  -النوار  -الخصوص  -ملك  /سعديه الفى بسطا
 - 14مينا سمير صالح اسحق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1359
ورقم قيد  17028محل رئيسى عن ورشه صناعات خشبيه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه  -الخصوص -ش
فكري الملح من الصرف الصحي  -ملك  /زين العابدين البدري
 - 15محمود مجدى محمود محمد رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  1371ورقم قيد  17033محل رئيسى عن مطحن بن ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه  -ش المستشفي
المركزي  -ملك  /محمد عبد الجواد بدر
 - 16جبر لمستحضرات التجميل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1377
ورقم قيد  17034محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه -بندر الخانكه -
ش الشيخ خليل  -ملك  /محمد سيد عبد الرازق
 - 17محمد ابراهيم عبدالنبى مبروك تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1379ورقم قيد  17035محل رئيسى عن تصليح احذية ,بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر  -حوض
العجمى ملك /ابراهيم عبدالنبى مبروك
 - 18محمد زكى فوزى زكى بدر الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1407ورقم قيد  16657رئيسى آخر عن تجاره الدوات الكهربائيه والموبيلت والموتسيكلت وفيما عدا
خدامات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية سرياقوس -ملك  /زكي فوزى زكي
 - 19ايهاب ميلد عجيب فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1382
ورقم قيد  17037محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القليوبية ش المير الخصوص  -ملك/
ميلد عجيب فرج ا
 - 20مدحت ممدوح ادوار كرم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1383
ورقم قيد  17038محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص  -ش المير -
ملك  /رقيه عامر محمد
 - 21محمد عنتر على عثمان حامد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1384ورقم قيد  17039محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش حرس الحدود  -الجبل
الصفر  -ملك  /احمد عبد العاطى طلعت
 - 22ريمون رفعت نجيب جرس تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1403ورقم قيد  17043محل رئيسى عن ورشة تصنيع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش المشير
احمد اسماعيل  -الخصوص  -ملك  /وائل عطيه متولى
 - 23خالد عثمان علي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1415
ورقم قيد  17045محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص 26 -ش عبد النعيم
العتموني  -ملك  /عبد الرحمن عثمان علي ابراهيم
 - 24هبه يارد صدقى ماصنيوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1416
ورقم قيد  17046محل رئيسى عن ورشه خياطه ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص  1 -ش فهيم سعد  -ملك /
يوسف شعبان احمد
 - 25محمود عبد الستار احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1420ورقم قيد  17047محل رئيسى عن تجارة الخردة والبلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -عزبة
البيض  -ملك /احمد محمد على
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 - 26محمد هوارى محمد عبد العال تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1427ورقم قيد  17049محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش الصرف
الصحى  -الخصوص  -ملك  /رافت زارع جوده
 - 27محمود عبد المنعم محمود القلينى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1428ورقم قيد  17050محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى
وفيما عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -مساكن الغربيه  -ملك  /عماد الدين محمد محمد
 - 28حلمى سمير محمود سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1429
ورقم قيد  17052محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة وتوريد الزى العسكرى
وفبما عدا خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية ش السرجانى  -ملك  /رضا حلمي محمود ناصر
 - 29عبد الرحمن رشدى حسنى كمال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1431ورقم قيد  17053محل رئيسى عن تجاره البيض ,بجهة محافظة القليوبية ش البطل احمد عبد العزيز -
ملك  /تامر كمال على
 - 30احمد محمد سيد على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  1435ورقم
قيد  17054محل رئيسى عن تجاره الكرتون ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -عزبه عويس  -سرياقوس -
ملك  /محمد سيد على سيد
 - 31جهاد نبيل صلح مصطفى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1439
ورقم قيد  17055محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -عرب العيايده بجوار
مؤسسه المشتولى  -ملك  /عبد الحى حسن احمد عبد العال
 - 32محمد عماد الدين محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1444ورقم قيد  17056محل رئيسى عن مصنع مستحضرات تجميل ومزيل شعر ,بجهة محافظة القليوبية
ابو زعبل  -مساكن ورش ابو زعبل  -مدينه المل  -ملك  /خالد حمدى صالح
 - 33فتحي محمد احمد اللبان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1448ورقم
قيد  17057محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت (بعد الحصول علي الترخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة القليوبية ش البطل احمد عبد العزيز -ملك /وفاء محمد احمد
 - 34احمد سمير سيد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1451
ورقم قيد  17058محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش المدرسه بجوار محطه المياه -
ملك  /سمير سيد عبد الفتاح الشيمى
 - 35جبري استيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1453ورقم قيد
 17059محل رئيسى عن مصنع سحب خوص ومربعات حديد ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -ارض
جمعيه النصر  -ملك  /احمد صلح احمد
 - 36تامر السيد احمد عواد ورد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1456
ورقم قيد  17060محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -سندوه  -ملك  /سيد سعيد متبولى
 - 37عماد السيد احمد عبد المولى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1466
ورقم قيد  17062محل رئيسى عن توريد ورفع مخلفات المصانع ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -عزبه
البيض  -ملك  /ابراهيم دسوقى ابراهيم سيد
 - 38عمانوئيل جورج ايوب سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1467ورقم قيد  17063محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ش ام جرجس  -العكرشه -
ابو زعبل البلد  -ملك  /جورج عمانوئيل جورج ايوب سليمان
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 - 39وجيه نصحى فريد قلدس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1468
ورقم قيد  17064محل رئيسى عن ورشة تجميع اللواح معدنية وتوريدات عامة فيما عدا توريد العماله وتوريد
الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية ش محمود محروس  -الخصوص  -ملك  /باسم
فوزى فريد قلدس
 - 40طاهر حسين حامد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1469
ورقم قيد  17065محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش .قاسم الغمازى
الجبل الصفر ملك /محمد صلح كامل ابراهيم
 - 41ماجد لطيف ظريف زكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1470
ورقم قيد  17066محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية ش العاشر من رمضان  -ملك  /مرثا
جميل فوزى
 - 42مصطفى صالح احمد محمد دنيا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1473ورقم قيد  17068محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -شرق
السكة الحديد  -ملك /صالح احمد محمد دنيا
 - 43ياسر عبد الحميد بكرى جبريل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1474ورقم قيد  17069محل رئيسى عن تجارة فرش السيارات ,بجهة محافظة القليوبية ش حوض صبيح -
القلج  -ملك /عبد الحميد بكرى جبريل
 - 44مينا شوقى جورج حنا منقريوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1476ورقم قيد  17070محل رئيسى عن كساره بلستيك واعادة تدوير الكاوتش ,بجهة محافظة القليوبية ابو
زعبل البلد  -العكرشه  -بجوار كشرى الغلبان  -ملك  /رومانى لويز عطا
 - 45حسام محمد على حسين على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1478ورقم قيد  17071محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى
وفيما عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -ش المواجهه مصر والسودان  -ملك  /محمد على
حسين
 - 46هاله مرسى عبد النبى متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1482ورقم قيد  17072محل رئيسى عن بقاله وتشمل الزيوت بالتجزئه ,بجهة محافظة القليوبية ش البنزينه -
مساكن ورش ابو زعبل  -مدينه المل  -ملك  /محمود احمد شوقى مصطفى
 - 47اسلم سيد على محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1483
ورقم قيد  17073محل رئيسى عن جلى وتلميع وتوريد وتركيب الرخام ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة -
عماره  9شقة رقم  12م  -ملك  /حسام الدين صابر محمد
 - 48مينا رامز شكرى رزق تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1484
ورقم قيد  17074محل رئيسى عن صناعه ملبس جاهزه ,بجهة محافظة القليوبية العبور  -دور اول وثانى
 43صناعات صغيره ب ج م  -ملك  /محمد جمال الدين محمد
 - 49رابحه عبدالنبى كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1487
ورقم قيد  17076محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى
العسكرى وخدمات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش .الشركة الهلية ابوزعبل ملك/محمود محمد قاسم
 - 50حسن محمد حسن ابراهيم عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1491ورقم قيد  17077محل رئيسى عن مصنع تشغيل معادن وجمالونات ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل
 -ارض الجمعيه  -ملك /عمار محمد احمد علي نصار
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 - 51ايه ابراهيم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1492
ورقم قيد  17078محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية ش فاطمه الزهراء  -عزبه ابو مسلم
 كفر حمزه  -ملك صبرى عبد الفتاح محمد عبد ا - 52سعيد كرم محمود عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1496ورقم قيد  17079محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية القلج  -حوض الملحه خلف قاعه
الماسه  -ملك  /طارق محمد عبد الحميد ابو الخير
 - 53مصطفى محمود محمد حسن عمار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1497ورقم قيد  17080محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزي
العسكرى وفيما عدا خدامات النترنت ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش جمال عبد الناصر  -ملك  /احمد
صبحى محمد
 - 54سيد ابراهيم السيد عيد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1498
ورقم قيد  17081محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة القبلية  -ملك  /خالد السيد
ابراهيم السيد
 - 55عمرو شحات عبد الحليم محمد طنطاوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  1502ورقم قيد  17082محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحا  -ش ماكينه
الطحين  -بملك  /محمود مهدى على
 - 56نورا جمال حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  1508ورقم
قيد  17084محل رئيسى عن ورشه نجاره للصناعات الخشبيه ,بجهة محافظة القليوبية ش الشجره  -عزبه
البيض  -ابو زعبل  -ملك  /هانى حسن سيد
 - 57عبد الرحمن سيد عبد السميع سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1509ورقم قيد  17085محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات ,بجهة محافظة القليوبية ش حوض المير -
الخصوص  -ملك  /ايمن محمد محمد عبده
 - 58محمد سيد سيد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  1510ورقم
قيد  17086محل رئيسى عن معلف لتربية وتسمين المواشى ,بجهة محافظة القليوبية الخانكة  -كفر حمزة -
ملك  /رجب عبد الفتاح مسعود
 - 59على ابراهيم على ابراهيم العزازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1517ورقم قيد  16668رئيسى آخر عن طباعة ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه و المصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (موافقه امنيه رقم /1962
 2734فى  ,)2022/5/13بجهة محافظة القليوبية عماره  25شقه  16الحى الثامن  -ملك  /سهير احمد الطيب
عمر
 - 60محمود شوقى محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1513
ورقم قيد  17088محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة القليوبية القلج حوض النيل  -ملك /
مصطفى محمد على عبد العظيم
 - 61تغريد بيومى سعيد بيومى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1514
ورقم قيد  17089محل رئيسى عن مكتب فلتر مياه ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -ش الحمامصة بجوار
فرن ابو صيام  -ملك /احمد عبد المقصود خالد
 - 62مشرف محمد مشرف خليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1515ورقم قيد  17091محل رئيسى عن تربية وتسمين مواشى حلبة ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الرمل -
ابو زعبل  -ملك /محمد سعيد حافظ محمد عمر
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 - 63فؤاده محمد السيد الكوانينى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1523
ورقم قيد  17093محل رئيسى عن مكتب تبريد وتكييف وتوريدات ,بجهة محافظة القليوبية ش الشيخ خليل
الجبالى بجوار صيدليه وائل مجدى  -ملك  /محمود محمد السيد الكوانينى
 - 64السيد حسب ا محمد عبدالباقى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1527ورقم قيد  17094محل رئيسى عن توريدات ومقاولت غرف تبريد وتجميد والتبريد الصناعى
والتشيلرات المركزية والستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة  36من المجموعه  6والفقرة  19كاملة ,بجهة محافظة
القليوبية 5ش .يوسف الجد من ش الخصوص العمومى ملك /طارق سيد مصطفى
 - 65سعيد عمر محمد عثمان الزياتى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1529ورقم قيد  17095محل رئيسى عن مكتب تاجير معدات ثقيله ,بجهة محافظة القليوبية ش مصنع
الصابون  -القلج  -ملك  /عمر محمد عثمان الزياتى
 - 66احمد عبد العزيز عواض احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1535ورقم قيد  17097محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية القلج  -ش الجميزه  -ملك /
ابو بكر امين اسماعيل حجاب
 - 67ساهر شريف ابو عياد بدران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1537ورقم قيد  17099محل رئيسى عن مكتب توريد معدات رصف طرق ومقاولت عمومية ,بجهة
محافظة القليوبية شارع المدينة المنورة  -الجبل الصفر  -ملك /محمد عبد المنعم محمد
 - 68العارف للتصدير تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1540ورقم قيد
 17100محل رئيسى عن تصدير حاصلت زراعية ,بجهة محافظة القليوبية 3ش .صبحى حسين الحى الثامن
ملك /محمود احمد عبداللطيف
 - 69ممدوح متولى محمود منصور ابراهيم بدر الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  1541ورقم قيد  17101محل رئيسى عن تجاره فاكهه وخضروات ,بجهة
محافظة القليوبية ش متولى بدر الدين  -ملك  /متولى محمود منصور
 - 70كريم اسامه محمود احمد نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1546ورقم قيد  17102محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -ارض جمعيه
النصر  -ملك  /جمعه السيد محمد
 - 71نادية صبحى محمود عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1547ورقم قيد  17103محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل ش .مزرعة
عزوز العكرشه ملك /صابر محمد منصور الشيمى
 - 72نبيله وهبه سليمان شنوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1550
ورقم قيد  17104محل رئيسى عن بيع وتصنيع ملبس لدى الغير ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص  10ش
جودة النجار حوض السعادة  -ملك /بطرس عطية حلقة
 - 73احمد محمد محمد الصاوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1555
ورقم قيد  17105محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس اطفال قماش ,بجهة محافظة القليوبية ش المصنع
تقسيم التجارين  -عرب العيايده  -ملك  /احمد فكرى على محمد
 - 74عمار اسماعيل داود عبد الفضيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1557ورقم قيد  17107محل رئيسى عن مكتب ايجار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية عمارة  147ا ش 5
محلية  6الحى الول  -ملك ياسمين احمد ابو الحسن
 - 75عيد زكى جرجس هرمينا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1558
ورقم قيد  17108محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه 4ش .عاشور من الشيخ
منصور الخصوص ملك /ناصر السيد عبدالخالق
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 - 76نادية سيد احمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1559
ورقم قيد  17109محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت ( فيما عدا الرحلت السياحة وبعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة القليوبية مزرعة الجبل الصفر  -ملك/
وائل فاروق محمد دسوقى
 - 77محمد عبد الهادى حسن عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  1562ورقم قيد  17110محل رئيسى عن تربية ماشية وادرار البان ,بجهة محافظة القليوبية 23يوليو
ش دغش حوض سيدى -القلج  -ملك  /عبد الهادى حسن عبد الرحمن
 - 78محمد احمد رضوان احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1565
ورقم قيد  17111محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية 12ش مسجد الرحمن  -الخصوص  -ملك /
احمد محمد الشربينى
 - 79محمد عبد الباقى محمود عبد الشافى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1566ورقم قيد  17112محل رئيسى عن بيع تليفون محمول فيما عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة
القليوبية الشيخ خليل  -ملك /سحر محمد حسن حسن
 - 80احمد علء الدين عبد المنعم محمد سبع تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  1570ورقم قيد  17113محل رئيسى عن تجارة اكسسوار حريمى ورجالى وهاند ميد وشنط وساعات
حريمى ورجالى ,بجهة محافظة القليوبية مركز تسوق جولف سيتى مول
 - 81احمد عايد الداخلى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1574
ورقم قيد  17114محل رئيسى عن مكتب لتجارة المعادن والخردة ,بجهة محافظة القليوبية ش العجمى  -ملك /
عايد الداخلى اسماعيل سليمان
 - 82ماجد نبيه شكرى سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1575
ورقم قيد  17115محل رئيسى عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة القليوبية محل 74
سنتر العبور الدور الول  -بملك /جرجس نبيه شكرى
 - 83احمد سمير محمد ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1576ورقم قيد  17116محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل  -مساكن ورش ابو زعبل -
ش الجيش  -ملك  /سمير محمد ابراهيم احمد
 - 84محمد سالم محمد سالم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1582
ورقم قيد  17118محل رئيسى عن مصنع نسيج مستلزمات الملبس ,بجهة محافظة القليوبية ش البحر  -عرب
العيايده  -سرياقوس  -ملك  /نعمان محمد محمود
 - 85محمد حسنى محمد صديق تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1587
ورقم قيد  17119محل رئيسى عن توريد دشت كرتون ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش .النبراوى ابوزعبل
ملك /احمد سليمان على امام سمحان
 - 86عماد فريح عوده عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1593ورقم قيد  17120محل رئيسى عن مصنع لخلط وتعبئة وتجارة وتوزيع المنظفات الصناعية ,بجهة
محافظة القليوبية سرياقوس  -عزبة عويس خلف قاعة افراح العمدة  -ملك /عبد الجواد عبد الجواد حسن
 - 87احمد محمد عبدالعزيز احمد الفجال تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1599ورقم قيد  17121محل رئيسى عن ادوات كهربائية ومنزليه ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه عزبة
الرمل ش .مسجد النور اللهى ابوزعبل ملك /احمد محمد عبدالعزيز احمد
 - 88امل عبد الحفيظ محمد ادريس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1603ورقم قيد  17122محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش الصرف الصحى
 حوض قسم الخصوص  -ملك /نجاة ميخائيل غطاسل 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

 - 89صيدليه الدكتور ماجد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  1609ورقم
قيد  17123محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر  -طريق المرج الخانكه مع الريس
عبد الحليم  -ملك  /ماجد ميلد فايز عزيز
 - 90حماده هشام محمد محمد العزالى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1610ورقم قيد  17124محل رئيسى عن خط غسيل بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه ابوزعبل عزبة
عبدالمنعم رياض بجوار احمد محمود ملك /رضا محمود احمد محمود
 - 91احمد رمضان صادق محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1612
ورقم قيد  17125محل رئيسى عن مقاولت وتجاره مواد بناء ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه  -العبور  -شقه
 13عماره  17مشروع رفعت الحى الثانى  -ملك  /احمد رمضان صادق
 - 92ناصر محمد احمد مصطفى ابو سعدة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  1619ورقم قيد  17126محل رئيسى عن ورشة لف مواتير وادوات كهربائية ,بجهة محافظة القليوبية
ش احمد عرابى  -بملك /ابراهيم ذكى ابراهيم
 - 93ابراهيم عبد الحميد ابراهيم المغربى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1621ورقم قيد  17127محل رئيسى عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت ,بجهة محافظة القليوبية ش عبد
المؤمن سعد متفرع من  23البولقى  -ملك /محمود على السحلى
 - 94فارس جمال مخيمر علم عطية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1622ورقم قيد  17128محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق  -سندوة  -ملك /محمد
صبحى عبد الوهاب
 - 95اشرف محمد حسين السعدونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1624ورقم قيد  17129محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى
العسكرى وخدامات النترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية الخانكه  -ش حسن الفندى من مجمع المحاكم  -ملك /
غريب حسين محمد جاد

فروع الفراد
 - 1محمود مجمدى محمود محمد رمضان قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1373ورقم قيد  17033محل
فرعى عن مطحن بن بجهة محافظة القليوبية ش البطل احمد عبد العزيز  -ملك  /احمد محمد جمال الدين
 - 2ممدوح فاروق يونس حسن قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1381ورقم قيد  17036محل فرعى
عن تجارة فاكهه بالجمله بجهة محافظة القاهرة عنبر  7محل  245سوق العبور
 - 3ممدوح فاروق يونس حسن قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  1381ورقم قيد  17036محل فرعى
عن تجارة فاكهه بالجمله بجهة محافظة القليوبية مكتب بشقة  12بالقطعة  5بلوك  11007حى 800م الحى الول 1-
بملك /توحة امين خليفة
 - 4مكتب نقل عمال احمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1414ورقم قيد  17044محل
فرعى عن مكتب نقل عمال ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى )
بجهة محافظة القاهرة  7ش محمد عثمان عرب الطوايله
 - 5مكتب نقل عمال احمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1414ورقم قيد  17044محل
فرعى عن مكتب نقل عمال ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى )
بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان  /الخانكة  -القلج  -ش عمر بن الخطاب من بلل  -حوض شاكر  -بملك /
محمد عبد الحميد علي

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

جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1ورثة رياض فايق عوض شركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 1361ورقم قيد  17029مركز عام عن تجارة مصوغات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) بجهة محافظة القليوبية القلج البلد
 ملك /ماجدة حسن معاذ - 2رجب محمد سالم وشركاه شركة رأس مالها  4,900.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 1368ورقم قيد  17031مركز عام عن بيع وتقديم الوجبات السريعه والمشروبات بجهة محافظة القليوبية
شارع المستشفى المركزى
 - 3محمد محمود عبد الحميد وشركاه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  1400ورقم قيد  17041مركز عام عن تقديم وتجهيز الوجبات والمشروبات بجهة محافظة
القليوبية مول افينيو  -بلوك  12001خدمات المنطقة الصناعية الولى
 - 4جهاد محمد مصيلحى وشريكتها شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 1426ورقم قيد  17048مركز عام عن توريدات البويات والدهانات والكيماويات بجهة محافظة القليوبية
 19ش سلمان الفارسى  -حى التبة
 - 5عبد الرحمن احمد عبد الرحمن وشريكته شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  1471ورقم قيد  17067مركز عام عن ورشه خراطة واصلح وصيانة معدات حفر البار
وتوريدات عمومية فيما عدا النترنت بجهة محافظة القليوبية شارع مسجد عباد الرحمن  -عزبه حسيب
سرياقوس
 - 6محمود عبدالرحمن على وشركاه شركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  1505ورقم قيد  17083مركز عام عن المقاولت العموميه والتسويق العقاري والدهانات
والوراق المائيه بجهة محافظة القليوبية  18شارع دغش  -قرية 23يوليو
 - 7مدحت سعد عوض وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 1533ورقم قيد  17096مركز عام عن اقامة وادارة المطاعم والكافتريات بجهة محافظة القليوبية قطعة 8
ش ثروت عكاشة  -الحى الول -
 - 8طارق سعيد محمد محمد وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 1556ورقم قيد  17106مركز عام عن القيام بكافة اعمال المقاولت والتوريدات العامة ( فيما عدا توريد
العمالة وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت ) بجهة محافظة القليوبية الحى الول  -محلية - 12
قطعة  - 103الدور الرضى -

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
 - 1د علي يوسف وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1401ورقم قيد  17042فرعى عن
تعديل النشاط الى  /استيراد الدوية والمستحضرات الطبية الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية والبان الطفال
وتصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية لدى الغير والتصدير والستيراد والتوكيلت
التجارية بجهة محافظة القاهرة 1عمارات رابعه الستثمارى شقة  12الدور الول
 - 2د علي يوسف وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1401ورقم قيد  17042فرعى عن
تعديل النشاط الى  /استيراد الدوية والمستحضرات الطبية الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية والبان الطفال
وتصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية لدى الغير والتصدير والستيراد والتوكيلت
التجارية بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع للشركة كائن في ( شقة بالدور الثالث  -عقار رقم  237بالمنطقة
الصناعية ب,ج )
 - 3فارما  -نت ايجبيت قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1401ورقم قيد  17042فرعى عن
تعديل النشاط الى  /استيراد الدوية والمستحضرات الطبية الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية والبان الطفال
وتصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية لدى الغير والتصدير والستيراد والتوكيلت
التجارية بجهة محافظة القاهرة 1عمارات رابعه الستثمارى شقة  12الدور الول
 - 4فارما  -نت ايجبيت قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1401ورقم قيد  17042فرعى عن
تعديل النشاط الى  /استيراد الدوية والمستحضرات الطبية الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية والبان الطفال
وتصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية لدى الغير والتصدير والستيراد والتوكيلت
التجارية بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع للشركة كائن في ( شقة بالدور الثالث  -عقار رقم  237بالمنطقة
الصناعية ب,ج )
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1صبرى عبدالهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم  1610قيد فى  1997-10-11برقم ايداع  834وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 2رياض فايق عوض حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  12631قيد فى  2007-04-30برقم ايداع  592وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب وفاة التاجر
 - 3هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم  15080قيد فى  2021-04-15برقم ايداع  657وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تاشير
 - 4اسلم مصطفى احمد محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16048قيد فى  2021-05-26برقم
ايداع  816وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تمك محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 5صلح محمد عليوه العيص تاجر فرد سبق قيده برقم  6695قيد فى  2001-09-08برقم ايداع  979وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 6على سالم تورز شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  16956قيد فى  2022-05-12برقم ايداع  1110وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل أمر محو بالغاء الفرع
 - 7أسامه حميد مبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3409قيد فى  1999-01-02برقم ايداع  4وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيآ
 - 8أمل يوسف عطوه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  14620قيد فى  2015-11-22برقم ايداع 1236
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 9احمد عدلن محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  15692قيد فى  2020-10-07برقم ايداع  972وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بطلب تاشير
 - 10السيد حسب ا محمد عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  16795قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 612وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 11احمد صابر محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16575قيد فى  2021-12-14برقم ايداع 2120
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 12هيثم احمد محمد احمد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  16378قيد فى  2021-09-21برقم ايداع
 1511وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 13سامح محمد سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15562قيد فى  2019-12-23برقم ايداع 1617
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر نهائيآ
 - 14علء محمد محمود محمد طبل تاجر فرد سبق قيده برقم  13210قيد فى  2009-02-18برقم ايداع
 182وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1سعد ايوب رزق صالح شرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9933قيد فى  2005-03-15برقم ايداع 377
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 2احمد خليفه محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16069قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 888
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3السيد جمال محمود محمد عبله تاجر فرد سبق قيده برقم  17030قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1363فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4هانى عادل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  15054قيد فى  2017-10-19برقم ايداع  1249فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 5سامح حسن فهمى ابو صفيه تاجر فرد سبق قيده برقم  12465قيد فى  2007-02-19برقم ايداع 242
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 6حسن عنتر اسماعيل عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  17061قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 1457فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 7اسلم كامل توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16986قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 1196
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8عبدا احمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16611قيد فى  2022-01-02برقم ايداع  4فى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9جمال حكيم خلبوطه حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17092قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1518
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 10محمد الشرقاوى عبد الهادى محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  14469قيد فى  2022-04-11برقم
ايداع  896فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 11بولس موسى جاد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17027قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1357
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12منى سعيد نصر السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  15934قيد فى  2021-03-22برقم ايداع 457
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13محمود احمد حسن حسن الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12188قيد فى  2006-11-21برقم ايداع
 2129فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14سيدهم محمد مرسى الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  6777قيد فى  2001-10-07برقم ايداع 1084
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15عماد عادل صابر صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  12028قيد فى  2006-09-17برقم ايداع 1820
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000

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
 - 1هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم  15080قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /منوف 1
ش .الجيش ملك /فوزى مصطفى ابراهيم الخولى
 - 2هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم  15080قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان /قطعة
ارض  16بلوك  30000المنطقه الصناعيه (ب,ج) بلوك المحاجر
 - 3علء سعيد رفاعي علي سعفان تاجر فرد سبق قيده برقم  16440قيد فى  2021-10-11برقم ايداع
 1691وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخانكه ش .مصنع اولد بنها
ابوزعبل البلد ملك /سعيد رفاعى على سعفان  -بنشاط /مقاولت عمومية
 - 4مريانا بخيت شحاته يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  16892قيد فى  2022-04-13برقم ايداع 914
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح  /ش المدرسه -
عرب العيايده -الخانكه -ملك  /رومانى صادق جلوعه
 - 5عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16950قيد فى  2022-05-11برقم ايداع  1086وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى 17 /ش .القلج المام
محمد عبده
 - 6عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16950قيد فى  2022-05-11برقم ايداع  1086وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /ش .محمد على حوض
التيل القلج
 - 7عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16950قيد فى  2022-05-26برقم ايداع  1248وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى 17 /ش .القلج المام
محمد عبده
 - 8على سالم تورز تاجر فرد سبق قيده برقم  16956قيد فى  2013-03-19برقم ايداع  977وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1ش الحاج سالم شلبى  -ش الشيخ منصور وتم الغاء
الفرع
 - 9على سالم تورز تاجر فرد سبق قيده برقم  16956قيد فى  2013-03-19برقم ايداع  977وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الطلمبات  -القلج البلد  -ملك /عبد الحميد شحات
الدايم
 - 10نجوي محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  16988قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 1199
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /الجبل الصفر ش.
القط تقسيم الصلح الزراعى -ملك /محمد عبدالوهاب مصلح
 - 11محمود مجدى محمود محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  17033قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  1371وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش البطل احمد عبد
العزيز  -ملك  /احمد محمد جمال الدين
 - 12مؤسسة الشروق لتعبئة وانتاج زيت حبة البركة خالد احمد كمال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم
 14866قيد فى  2016-11-15برقم ايداع  661293وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ابو زعبل  -العكرشه  -مجمع الخفيف الوحده  111بالدور الرضى بمساحه
اجماليه قدرها  45م بملك  /خالد احمد كمال
 - 13سيد محمد بيومى محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  15509قيد فى  2019-09-08برقم ايداع
 1124وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /مساكن
اليواء بلوك  6مدخل 1شقه  1الدور الرضى  -ملك  /شاديه قرنى احمد
 - 14محمد زكى فوزى زكى بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  16657قيد فى  2022-01-24برقم ايداع
 151وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سرياقوس -ملك  /زكي فوزى
زكي
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 15ظريف اسعد روفائيل يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  16883قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 893وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعدبل العنوان الى  8 /ش رضا
ناشد  -العكرشه  -أبو زعبل البلد  -ملك /داليا جرجس نصيف روفائيل
 - 16محمود محمد عبدالرازق محمد اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  16563قيد فى  2021-12-08برقم
ايداع  2076وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش
سيد خميس ارض الجمال  -ملك  /محمود حسنى حسين محمود حسين
 - 17سيد ربيع سيد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  16075قيد فى  2021-06-10برقم ايداع  916وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الي  /محمد مبروك احمد
راشد
 - 18سامح حسن فهمى ابو صفيه تاجر فرد سبق قيده برقم  12465قيد فى  2007-02-19برقم ايداع
 242وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل البلد العكرشه حوض
28
 - 19محمد كامل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16989قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 1208
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  /العقار رقم  3ش
عمر بن الخطاب  -القلج  -ملك  /حسن محمد سليمان
 - 20تعديل مكتب نقل عمال (هانى محمد مرسى مبروك ) تاجر فرد سبق قيده برقم  13127قيد فى
 2008-11-02برقم ايداع  1112وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان الى /القلج البلد ش بربرى السروجى ملك /محمد بيومى محمد
 - 21على ابراهيم على ابراهيم العزازى تاجر فرد سبق قيده برقم  16668قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 194وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عماره  25شقه  16الحى الثامن -
ملك  /سهير احمد الطيب عمر
 - 22امنه سيد امام عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  16774قيد فى  2022-03-02برقم ايداع  506وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /الجبل الصفر  -ملك /
مجدى رمضان
 - 23احمد محمد سعد عبد ا فرح تاجر فرد سبق قيده برقم  16061قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
 864وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش المستشفى
المركزى من عمر بن الخطاب  -ملك  /محمد سعد عبد ا
 - 24محمود احمد حسن حسن الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12188قيد فى  2006-11-21برقم ايداع
 2129وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /الوكلء ملك/
حسن احمد حسن الوكيل
 - 25رضا محمد حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13722قيد فى  2011-07-03برقم ايداع
 610وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى  /احمد حسين
السيد ربيع
 - 26هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم  15080قيد فى  2017-11-08برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى العبور قطعة رقم 41
الصناعات الصغيرة منطقة ب ,ج ملك /بنيامين ابراهيم ابراهيم الخولى
 - 27عماد عادل صابر صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  12028قيد فى  2006-09-17برقم ايداع 1820
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الخصوص  -ش
طلعت من ش ترعه الكراديه  -ملك  /طلعت عبد الموجود سالم ابراهيم
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النشاط
648وفى

 - 1سوميه احمد ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  14768قيد فى  2016-05-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تجهيز الفحم الحجرى
 // - 2تاجر فرد سبق قيده برقم  16781قيد فى  2022-03-06برقم ايداع 547وفى تاريخ 2022-06-13
تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /مصنع تصنيع قطع غيار المصاعد كامله والسللم المتحركه وكل
مشتملتها وتصنيع الهيكل المعدنى للكابينه والشاسيه ومنظم الحركه والكامه والكالون وتجميع وتركيب وتوريد
المصاعد الكامله والسللم الكامله
 - 3خالد عطا عبد الوهاب عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17024قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توزيع العلف ومكوناتها وخاماتها وخامات
العلف ومستلزمات النتاج الحيواني وجميع انواع السمده والكيماويات والمخصبات الزراعيه والتجار في
جميع مستلزمات النتاج الحيواني وتجاره وتوزيع المواد الغذائيه
 - 4حسن عنتر اسماعيل عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  17061قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
1457وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تجاره المواد الغذائيه
 - 5محمد عبدللطيف صابر محمد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  5988قيد فى  2000-11-26برقم ايداع
1538وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح النشاط الى /مكتب لتوريد الخضار والفاكهة
 - 6محمد سامى محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  16811قيد فى  2022-03-15برقم ايداع 656وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /نقل ثقيل
 - 7جمال حكيم خلبوطه حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17092قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1518
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس جاهزة  .بعد الحصول على التراخيص
اللزمة ( دون الملبس العسكرية واكسسوارتها ) .
 - 8مؤسسة زيدان لكرة القدم تاجر فرد سبق قيده برقم  15981قيد فى  2021-04-12برقم ايداع 630وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى النشاط /اقامة حفلت ( فيما عدا المن والحراسه
والنترنت بعد الحصول على الترخيص اللزمة بموافقة امنية رقم  1963/2735فى ) 2022/5/13
 - 9السيد حسن شحات ورد تاجر فرد سبق قيده برقم  17016قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1323وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب توريدات عمومية ومقاولت انشاء
وهدم واصلح اساسات ( فيما عدا توريد العمالة وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت )
 - 10منى سعيد نصر السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  15934قيد فى  2021-03-22برقم ايداع 457
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تشكيل معادن وتوريدات عموميه
 - 11محمود احمد حسن حسن الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12188قيد فى  2006-11-21برقم ايداع
2129وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /مكتب توريدات عمومية فيما
عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت
 - 12سيدهم محمد مرسى الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  6777قيد فى  2001-10-07برقم ايداع 1084
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات عامه (فيما عدا توريد العماله
وتوريد الزى العسكرى وخدامات النترنت )
الكيان القانوني
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السم والسمة
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16962وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,135.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح  /الدولية للتوريدات العموميه
 2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17030وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,363.000الى  :السيد جمال محمود محمد عبله
 2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17030وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,363.000الى  :جيست مصر
 2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17021وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,337.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح  /سوبر ماركت رزق البنات
 2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11350وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  689.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /الهنا للرحلت ونقل العمال
 2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16216وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,342.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح  /المدينه المنوره للمفروشات

 - 1فى تاريخ
2022-05-16
 - 2فى تاريخ
2022-06-05
 - 3فى تاريخ
2022-06-05
 - 4فى تاريخ
2022-06-02
 - 5فى تاريخ
2006-04-16
 - 6فى تاريخ
2021-08-30
وتجهيز العرائس
 - 7فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16811وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-15برقم ايداع  656.000الى  :تعديل السمه التجارية الي  /مؤسسة النور للنقل
 - 8فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15173وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-19برقم ايداع  422.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /فالكون اوتو موتيف
 - 9فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17092وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  1,518.000الى  :جمال حكيم خلبوطه حكيم
 - 10فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17092وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  1,518.000الى  :مصنع مس كارن
 - 11فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17016وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  1,323.000الى  :الخلص للتوريدات العمومية
 - 12فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16437وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-11برقم ايداع  1,683.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح  /الفا بلست لصناعة
البلستيك
 - 13فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16817وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-16برقم ايداع  666.000الى  :مؤسسة الوكيل لتجارة السيارات

الشخاص
 - 1جمال حكيم خلبوطه حكيم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  17092وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع 1518تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1مطعم السلم (اشرف سليمان محمد سليمان وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  4391قيدت فى
 1999-09-07برقم ايداع  1246وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 2حسن عباس محمد شعيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4694قيدت فى  1999-11-23برقم ايداع
 1635وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 3محمد إبراهيم عبدالنبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14873قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 1322وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 4تعديل السم التجاري للشركه الي عابد هاشم ميهوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6699قيدت فى
 2001-09-09برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ
الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 5ام النور للتطريز (مجدى شكرى يوسف وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  8281قيدت فى
 2003-07-15برقم ايداع  718وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيآ
 - 6وائل ابراهيم يوسف محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16688قيدت فى  2022-02-08برقم
ايداع  278وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة نهائيآ

رأس المال
 - 1تعديل السم التجارى للشركه لتصبح عبدالجواد عبدالجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13801قيدت
فى  2011-11-22برقم ايداع 1080وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000

العناوين
 - 1محمد رمضان حسين قطاشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14885قيدت فى  2016-12-12برقم
ايداع 1417وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة  148منطقة ال 250
فدان  -الروبيكى  -مدينة بدر الصناعية
 - 2تعديل السم التجارى للشركه لتصبح عبدالجواد عبدالجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13801قيدت
فى  2011-11-22برقم ايداع 1080وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
 1شارع العجمى  -الخانكة
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1تعديل السم التجارى للشركة الى عمرو عبدالعزيز طلبه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  15099قيدت
فى  2017-12-06برقم ايداع  1489وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/
تصنيع مواد مستحضرات التجميل للنفس ولحساب الغير
 - 2تعديل السم التجارى للشركه لتصبح عبدالجواد عبدالجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13801قيدت
فى  2011-11-22برقم ايداع  1080وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  /استيراد وتصدير ومقاولت عمومية ( فيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6والفقرة  19كاملة )

الكيان القانونى

السم والسمة
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1احمد عبد المحسن عمر ابراهيم عاشور شريك متضامن المقيد برقم قيد  13801وتم ايداعه بتاريخ
 2011-11-22برقم ايداع  1080تم التأشير فى تاريخ  2019-05-21بــ  :وخروج من الشركة السيد/
محمود امين عبد الوهاب واستلمه كافة حقوقه قبل الشركة واصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين
مجتمعين او منفردين ويحق لهم توكيل من يشاءون فى ادارة الشركة
 - 2احمد سعيد محمد رضوان مدير و شريك المقيد برقم قيد  16736وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-21برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2022-02-21بــ  :يضاف الى بند الدارة والتوقيع
حق القتراض والكفاله والرهن له وللغير باسم الشركه
 - 3على يوسف على عبد الرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  17042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :لهم حق الداره منفردين
 - 4على يوسف على عبد الرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  17042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :لهم حق الداره منفردين
 - 5هبة ا على يوسف على عبد الرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  17042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 6هبة ا على يوسف على عبد الرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  17042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  1401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
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جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1صبرى عبدالهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم  1610 :قيدت فى  1997-10-11برقم ايداع
 834وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-10
 - 2رياض فايق عوض حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  12631 :قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع
 592وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 3رابحه فتحى عبدالموجود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  14041 :قيدت فى  2012-11-04برقم
ايداع  1142وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-03
 - 4تعديل السم التجارى الى طاهر عبدالفتاح عبدالحليم خالد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم 6563 :
قيدت فى  2001-07-08برقم ايداع  798وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-07
 - 5حسن عبد الرحمن حسن زهرة تاجر فرد سبق قيده برقم  5567 :قيدت فى  2000-07-15برقم ايداع
 977وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 6صلح محمد عليوه العيص تاجر فرد سبق قيده برقم  6695 :قيدت فى  2001-09-08برقم ايداع
 979وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-07
 - 7حنان سعد محمود عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  12616 :قيدت فى  2007-04-18برقم ايداع
 531وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 8محمد سعيد محمد شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  14722 :قيدت فى  2016-04-06برقم ايداع
 403وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 9كريم محمد فؤاد محمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  14915 :قيدت فى  2017-02-05برقم ايداع
 161وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 10وهيب نصحى بهنام واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  13907 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 594وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 11ايهاب احمد محمد الطنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  14818 :قيدت فى  2016-08-22برقم ايداع
 957وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 12أسامه حميد مبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3409 :قيدت فى  1999-01-02برقم ايداع 4
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-01
 - 13روماني حلمي ابو الخير ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7459 :قيدت فى  2002-07-13برقم
ايداع  788وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-12
 - 14سامى عباس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  1585 :قيدت فى  1997-09-30برقم ايداع 803
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-29
 - 15ايمن ابوالسعود عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  12679 :قيدت فى  2016-06-08برقم ايداع
 676وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 16أيمن أبو السعود عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  12679 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 767وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 17جورج حكيم نخيل تاجر فرد سبق قيده برقم  686 :قيدت فى  1996-11-07برقم ايداع 462
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 18محمد السيد موسي خفاجي تاجر فرد سبق قيده برقم  1558 :قيدت فى  1999-02-08برقم ايداع
 155وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-07
 - 19محمد السيد موسي خفاجي تاجر فرد سبق قيده برقم  1558 :قيدت فى  1997-09-23برقم ايداع
 771وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-22
 - 20حسن صبحى عودة تاجر فرد سبق قيده برقم  8928 :قيدت فى  2004-04-11برقم ايداع 397
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-10
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 - 21أمل يوسف عطوه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  14620 :قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
 1236وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-21
 - 22سوميه احمد ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  14768 :قيدت فى  2016-05-29برقم ايداع
 648وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 23نادية امام علي حمد عين تاجر فرد سبق قيده برقم  11243 :قيدت فى  2006-03-21برقم ايداع
 514وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 24زينب عبد العزيز محمود إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12632 :قيدت فى  2007-04-30برقم
ايداع  595وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 25مروان عيد بيومى فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  13834 :قيدت فى  2012-01-18برقم ايداع
 73وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 26محمود عواد عوده سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  14823 :قيدت فى  2016-08-29برقم ايداع
 987وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-28
 - 27ممدوح محمد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  14495 :قيدت فى  2015-04-20برقم ايداع
 447وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 28عاشور فرج عبده على باشه تاجر فرد سبق قيده برقم  14918 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 176وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 29احمد حسن جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  8278 :قيدت فى  2003-07-12برقم ايداع 708
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-11
 - 30محمود حلمى محمود على المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  10974 :قيدت فى 2006-01-14
برقم ايداع  48وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-13
 - 31محمد احمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  11408 :قيدت فى  2006-04-30برقم ايداع
 787وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-29
 - 32ثريا محمد توحيد كمال بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  11011 :قيدت فى  2006-01-24برقم ايداع
 114وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 33احمد محمد اسماعيل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  13837 :قيدت فى  2012-01-19برقم ايداع
 78وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 34محرم صلح عبدالقادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6814 :قيدت فى  2001-10-20برقم ايداع
 1133وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 35ماهر جرجس نسيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  7365 :قيدت فى  2002-06-03برقم ايداع
 626وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 36سامىسمير أنيس سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13747 :قيدت فى  2011-08-10برقم ايداع
 763وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 37عاطف كامل عبدالمطلب شكشك تاجر فرد سبق قيده برقم  14216 :قيدت فى  2013-09-08برقم
ايداع  857وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-07
 - 38صابر ابو علي جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  2987 :قيدت فى  1998-09-19برقم ايداع
 1249وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-18
 - 39هشام عبدالمرضى العبد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6784 :قيدت فى  2001-10-08برقم ايداع
 1091وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-07
 - 40محمود عبد ربه عبد المؤمن ابو جهل تاجر فرد سبق قيده برقم  9937 :قيدت فى 2005-03-15
برقم ايداع  382وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-14
 - 41ابراهيم احمد عبدالمؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  14973 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 649وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 42حامد مصطفى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14982 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 691وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
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 - 43محمد مجدى على السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  1274 :قيدت فى  1997-06-21برقم
ايداع  433وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 44نورا رفعت عبد الحميد فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  11613 :قيدت فى  2006-06-11برقم ايداع
 1123وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-10
 - 45محمود احمد حسن حسن الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12188 :قيدت فى  2006-11-21برقم
ايداع  2129وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 46سيدهم محمد مرسى الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  6777 :قيدت فى  2001-10-07برقم ايداع
 1084وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-10-06
 - 47سعيد سلمة محمد الشحرى تاجر فرد سبق قيده برقم  12261 :قيدت فى  2006-12-14برقم ايداع
 2275وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 48سعد توفيق إبراهيم أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14154 :قيدت فى  2013-04-21برقم ايداع
 460وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
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تجديد شركات
 - 1تعديل ابتسام معوض محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  2116 :قيدت فى  1998-02-12برقم
ايداع  153وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2023
ص
 - 2تعديل امال احمد محمد صادق النمكي وشريكها شركة سبق قيدها برقم  2116 :قيدت فى
 1998-02-12برقم ايداع  153وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/02/2023ص
 - 3شركه اولد المراكبي للجزارة شركة سبق قيدها برقم  1013 :قيدت فى  1997-03-20برقم ايداع
 132وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2027ص
 - 4مطعم السلم (اشرف سليمان محمد سليمان وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  4391 :قيدت فى
 1999-09-07برقم ايداع  1246وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/09/2024ص
 - 5محمد إبراهيم عبدالنبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14873 :قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 1322وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/11/2026ص
 - 6ايناس محمد فؤاتد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  1219 :قيدت فى  1997-05-28برقم ايداع
 367وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027ص
 - 7عادل شعبان ثابت حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13491 :قيدت فى  2010-04-28برقم
ايداع  449وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2025
ص
 - 8عادل شعبان ثابت حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13491 :قيدت فى  2015-11-26برقم
ايداع  1272وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/11/2025
12:00:00ص
( - 9شركة الهدى المحمدى) اسماء زكريا وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  13911 :قيدت فى
 2012-06-04برقم ايداع  617وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 10عاليه عبد الرازق عبد الفتاح وشركاها شركة سبق قيدها برقم  1983 :قيدت فى  1997-12-28برقم
ايداع  1270وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/12/2022
12:00:00ص
 - 11تعديل السم التجارى للشركة ليصبح هانى ممدوح ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 14999قيدت فى  2017-07-19برقم ايداع  818وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 18/07/2027ص
 - 12تعديل السم التجاري للشركه الي عابد هاشم ميهوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6699 :قيدت فى
 2001-09-09برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/09/2026ص
 - 13دمج كل من شركة اطلس العامة للمقولت والستثمارات العقارية واعمال التكييف والمصاعد  ,والشركة
المصرية العامة للمبانى فى الشركة المساهمة المصرية للمقاولت (العبد) شركة سبق قيدها برقم 17075 :
قيدت فى  2010-07-04برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 03/07/2025ص
 - 14اسامة محمد حسن وشركائة شركة سبق قيدها برقم  17117 :قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
 1000004وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026
ص
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 - 15شركة الريماس للمفروشات المنزلية شركة سبق قيدها برقم  17117 :قيدت فى  2016-11-16برقم
ايداع  1000004وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/11/2026
12:00:00ص
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