جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب ابشواى 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
 - 1عادل علم محمد علم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  881ورقم
قيد  9792محل رئيسى عن تجارة وتوريد اسمده ,بجهة محافظة الفيوم جبل النجار-قصر الجبالي ملك/علم
عادل علم
 - 2زينب نصر ا عبدالسميع الشاعت تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 890ورقم قيد  9794محل رئيسى عن مطعم ريفي ,بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق-تونس-ملك/
محمد عبدالبصيرعبدالسميع الشاعت
 - 3عمر عبدالفتاح محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 892
ورقم قيد  9795محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الفيوم قارون-حوض 2قسم سادس الطريق
السياحي اباظه-ملك/محمد محمد سليمان شعيب
 - 4دعاء جمال فرج عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 896
ورقم قيد  9796محل رئيسى عن تجارة احذية ,بجهة محافظة الفيوم النزله والربع-النزله-ملك/راضي محمد
عبد السيد
 - 5عبدالحى عبدالبارى عبدالهادى خميس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  898ورقم قيد  9797محل رئيسى عن تجاره المصوغات(بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من
مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه) ,بجهة محافظة الفيوم قوته-ملك/
رياض عبدالباري عبدالهادي خميس
 - 6مصطفى السيد مصطفى عجمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 903
ورقم قيد  9798محل رئيسى عن تجاره منظفات ومستحضرات التجميل ,بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-بملك/
محمد الدسوقى احمد محمد السيد
 - 7عمر عاشور قرنى عطية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  906ورقم
قيد  9799محل رئيسى عن كارة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم النصارية ملك /عاشور قرنى عطية
 - 8عمرو عزت سيد جوده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  907ورقم
قيد  9800محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الفيوم كفرعبود-بملك/اسماعيل عبدالناصر
عبدالعزيز
 - 9شعبان قرنى محمد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 909
ورقم قيد  9801محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى  -شارع الجمهوريه ملك/
احمد السيد محمد عبداللطيف
 - 10شعبان محمد طنطاوى مهلهل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 910
ورقم قيد  9802محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الفيوم الشواشنه-قريه الثلثمائه-ملك/هشام
محمد طنطاوي
 - 11رشا محمود فتحي احمد عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 912ورقم قيد  9803محل رئيسى عن توريدات عموميه(فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت
والدويه) ,بجهة محافظة الفيوم الرواشديه ملك/عمرو خالد هاشم
 - 12فاطمه عبدالفتاح علي احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 913
ورقم قيد  9804محل رئيسى عن توريد خرده وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم شارع الجمهوريه ملك/محمد
فرج عبدالعال
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 - 13حمادة احمد عبدالعليم عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 923ورقم قيد  9805محل رئيسى عن تجارة الخردوات و الملبس بالتجزئة ,بجهة محافظة الفيوم الخالدية -
ابو شنب ملك /حسين ابراهيم حمودة سعد
 - 14محمد احمد عبدالتواب عبدالعليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 929ورقم قيد  9807محل رئيسى عن تجاره مستلزمات مزارع واضافات اعلف ,بجهة محافظة الفيوم بندر
ابشواي-شارع المستشفي-بملك/صلح حسين احمد واحمد محمود محمد ومصطفي محمود محمد
 - 15محمد هليل احمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  935ورقم
قيد  9808محل رئيسى عن جمع و تجاره المخلفات ,بجهة محافظة الفيوم المشرك بحرى  -ملك /على ربيع
محمد ابوزيد
 - 16السيد علي هاشم عيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  940ورقم قيد
 9809محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة الفيوم شارع المركز ملك /مصطفى محمد محمد عبدالعاطي
 - 17محمد السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 945
ورقم قيد  9810محل رئيسى عن تجاره الوميتال ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع الصلح الزراعي-
ملك/محمد حسين احمد محمد
 - 18عمرو محمود محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 947
ورقم قيد  9811محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى  -كفر عمرو بندر
ابشواى ملك /محمود محمد محمود
 - 19مجدى جميل عبدا فانوس تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 948
ورقم قيد  9812محل رئيسى عن مزرعه نعام و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى  -القرية الثالثه
ملك /شعيب عبدالرحيم سليم
 - 20سعيد علي محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 951
ورقم قيد  9813محل رئيسى عن كارة لتربية المواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق -
القريه الثانيه ملك /محمد سليمان شفيق محمد
 - 21محمود احمد عبدا شعيب تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 952
ورقم قيد  9814محل رئيسى عن مكتب مقاولت و مزادات وتوريدات ( فيماعدا توريدات العماله و الكمبيوتر
و الدويه) ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى  -شارع سعد زغلول ملك /محمد احمد محمود
 - 22نادي احمد محمد مجاهد تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 953
ورقم قيد  9815محل رئيسى عن تجاره خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع المنشيه
البحريه-بملك/سعد محمود محمد علي
 - 23احمد ممدوح اسماعيل عبدالعاطي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 954ورقم قيد  9816محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكامله ,بجهة محافظة الفيوم شرق السكه الحديد ملك/
محمد شعبان جوده مكاوي
 - 24احمد السيد خليفه عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 961
ورقم قيد  9817محل رئيسى عن تجارة مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة الفيوم شارع عزام ملك/عبدا احمد
عبدا محمد
 - 25حمدي عبدالحميد عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 964
ورقم قيد  9818محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة الفيوم كفرعبود-بملك/فيزريه احمد محمود
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 - 26خالد سعدي عبدالحسيب سعدي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 965ورقم قيد  9819محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت
والدويه) ,بجهة محافظة الفيوم النزله والربع-الربع-ملك/كمال مازن توفيق عبدالقادر
 - 27احلم علي عبدالحميد جوده تاجر فرد رأس ماله  500.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  968ورقم
قيد  9821محل رئيسى عن مستودع لتجارة الدقيق ,بجهة محافظة الفيوم كحك -كحك بحري ملك/محمد حسني
السيد عبدالحميد
 - 28اسماعيل عبدالناصر عبدالعزيز عبد الهادي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  973ورقم قيد  9822محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم كفر عبود-ملك/
عبدالغفار عبدالناصر عبد العزيز
 - 29عبدا خالد شاكر فتح الباب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 974
ورقم قيد  9823محل رئيسى عن كشك لتجاره البقالة ,بجهة محافظة الفيوم كحك ملك /الوحدة المحلية لمركز و
مدينة يوسف الصديق
 - 30جمعه حمزه صديق عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 975ورقم قيد  9824محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الفيوم الجيلني-بلونه الجيلني-
ملك/حمزه صديق عبدالرحمن
 - 31مصطفى اسيوطي عوض جاب ا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 976ورقم قيد  9825محل رئيسى عن محل لتجارة الملبس الجاهزة (فيما عدا الزي العسكري ) ,بجهة
محافظة الفيوم الخالديه ملك/فاتن سيد ابراهيم فيصل
 - 32طه السيد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  977ورقم
قيد  9826محل رئيسى عن تجاره أعلف ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-اليافطه النصاريه-ملك/محمد
عبدا محمد
 - 33ياسر محمد محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 978
ورقم قيد  9827محل رئيسى عن معرض لتجارة الموبيليات ,بجهة محافظة الفيوم اليافطه النصاريه ملك/محمد
عبدا محمد
 - 34شعبان عبدالنبي جاب ا احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 980ورقم قيد  9829محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الفيوم العجميين-شارع المنشيه-
ملك/مديحه عبدا عوض السيد
 - 35نسمه احمد علي عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 981
ورقم قيد  9830محل رئيسى عن محل بيع زجاج ,بجهة محافظة الفيوم ابوكساه ملك/خضر علي محمد علي
 - 36عبدا محمد نادي عبدا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 991
ورقم قيد  9831محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي-كوبري الفلح
الغربي-ملك/حازم محمد نادي عبدا
 - 37محمد عبدربه مصطفى حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 999
ورقم قيد  9121رئيسى آخر عن ورشة نجارة موبيليا ,بجهة محافظة الفيوم ابوكساه ملك/محمد شعبان متولي
رمضان
 - 38عاطف علي عبدالرازق ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 995ورقم قيد  9832محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-شارع الجلء-ملك/
طه عيد حامد يوسف
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 - 39ياسر هلل محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1001
ورقم قيد  9833محل رئيسى عن كاره لتربيه المواشي وتجارتها ومخلفات الحيوان ,بجهة محافظة الفيوم
المشرك قبلي-ملك/ياسر هلل محمد حسن
 - 40محمد جمعه السيد مفتاح تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1004
ورقم قيد  9834محل رئيسى عن ورشه موبليات ,بجهة محافظة الفيوم ابوكساه -شارع البحر ابوكساه ملك/
عبدالرحمن فضل محمود
 - 41محمد السيد عبدالغفار محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1005
ورقم قيد  9835محل رئيسى عن توريد حديد تسليح وقاطعات معدنيه ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع
الجمهوريه-ملك/عمر شعبان احمد محمد
 - 42سماح سالم سلمه سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1006
ورقم قيد  9836محل رئيسى عن تورريد خرده وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-بجوار محكمه
ابشواي-ملك/محمود صلح محمد
 - 43صلح حسين محمد الجابرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1007ورقم قيد  9837محل رئيسى عن توريد حديد تسليح و مشتقاته ,بجهة محافظة الفيوم كفر عبود  -ملك/
عبدالتواب احمد محمد سالم
 - 44صهيب رشاد عبدالسميع عزيز تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1008ورقم قيد  9838محل رئيسى عن تجاره علفه ,بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي-ملك/عبدالسميع
رشاد عبدالسميع
 - 45محمد احمد عبدالتواب زيدان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1011ورقم قيد  9839محل رئيسى عن مكتب توريد خرده ومشتقات حديد وتوريدات (فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر والنترنت والدويه) ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الفيوم النزله والربع-الربع-ملك/كمال مازن توفيق
عبدالقادر
 - 46هشام مدحت سراج محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1015
ورقم قيد  9840محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-امتداد شارع الجلء ابوجنشو
طريق جبل سعد-ملك/نهي مدحت سراج محمد سرور
 - 47محمد طه ابوالقاسم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1016
ورقم قيد  9841محل رئيسى عن تجاره موبيليا ,بجهة محافظة الفيوم النصاريه-النصاريه عزبه ابونصار-ملك/
رافت طه ابو القاسم
 - 48عمر عزت عبدالرحمن محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1017ورقم قيد  9842محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم شارع المدرسة ملك/عزت
عبدالرحمن محمد سعد
 - 49عمرو محمد رجب طلبه تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1018
ورقم قيد  9843محل رئيسى عن مكتب تصدير(فيما عدا المحظور منه قانونا) وشحن دولي(بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة الفيوم الفاروقه-ابوكساه ملك/محمد
رجب طلبه مرسي
 - 50منتصر رشاد عبدالسلم محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1027ورقم قيد  9844محل رئيسى عن كاره مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم العلويه-قصر منصور-
ملك/رشاد عبدالسلم محمود
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 - 51مصطفي حسين علي حسين تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1032
ورقم قيد  9845محل رئيسى عن خدمات محمول ما عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق-
الخلطه-ملك/علي عبدالحميد مهدي

فروع الفراد
 - 1عمر ربيع مصطفى رجب قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  933ورقم قيد  9522محل فرعى عن
تجاره موبايلت واكسسوارتها بجهة محافظة الفيوم بندر اطسا بناحية قرية خلف ملك/كريم احمد سيد عبدالمولى
 - 2شريف عبدالهادي محمد حسن قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  1029ورقم قيد  5599محل فرعى
عن تعديل النشاط بجعله مكتب استيراد وتصدير (فيما عدا المحظور منها قانونا) بجهة محافظة الفيوم طحاوي-ملك/
اسلم شريف عبدالهادي

قيود الشركات
 - 1دياب موسى محمد وشركاه شركة رأس مالها  160,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 888ورقم قيد  9793مركز عام عن المقاولت العامه والتوريدات العامه (فيما عدا توريدات العماله
والكمبيوتر والنترنت والدويه )والتسويق العقاري واستصلح الراضي وتشغيل مصانع الطوب وصيانة
المصاعد بجهة محافظة الفيوم قرية ال300بشارع ابولطيعه ملك/يونس موسى محمد هديب
 - 2فاطمه محمد فرج ا وشركائها شركة رأس مالها  600.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 928ورقم قيد  9806مركز عام عن مخبز بلدي نصف الي بجهة محافظة الفيوم قصر الجبالي ملك /علي
محمود الحداد
 - 3مصطفى محمد عبدالمتعال احمد وشركاه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  967ورقم قيد  9820مركز عام عن تصدير الحاصلت الزراعية واستصلح وتسويق
الراضي وتسويق التكنولوجيا الزراعية الحديثه وادارة توكيلت البذور وتجارة وادارة الصوب الزراعية وتجارة
المعدات واللت والميكنه الزراعية والتعبئه والتغليف وانتاج السمده العضويه وانشاء وادارة المزارع الحيوانية
وانتاج وتصنيع اللبان وانتاج الصبار واستخلصه وتصديره والزراعات المكثفه والمستدامه واستخلص وتعبئة
زيوت العشاب والتصنيع الزراعي لدى الغير بجهة محافظة الفيوم ناحية شرف الدين-ابوكساه ملك/مؤمن احمد
خميس
 - 4عبدالرحمن شعبان مصطفى محمد وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  979ورقم قيد  9828مركز عام عن شركة لعمال المقاولت العامة والتوريدات (فيما عدا
توريدات العمالة والكمبيوتر والنترنت والدوية) بجهة محافظة الفيوم شارع المركز خلف بنزينة التعاون ملك/
نهال احمد عبدالرحمن محمد

فروع الشركات
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محو  -شطب
 - 1واليد شوقى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4118قيد فى  2007-04-26برقم ايداع  248وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 2سلمه سيد علي عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  9114قيد فى  2021-08-19برقم ايداع  977وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا
 - 3محمد شعبان عبدالستار ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  8998قيد فى  2022-02-01برقم ايداع 193
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك نهائي للرئيسي الخر
 - 4محمد شعبان عبدالستار ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  8998قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 692
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 5محمد روبى على عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  3907قيد فى  2006-11-15برقم ايداع  901وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 6خالد فايد عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5046قيد فى  2011-08-22برقم ايداع  457وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 7عبير السيد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  5376قيد فى  2013-01-02برقم ايداع  8وفى تاريخ
 2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 8ابراهيم درغام مراد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  7344قيد فى  2018-08-15برقم ايداع  992وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 9عمر احمد شوقي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9283قيد فى  2021-10-14برقم ايداع  1305وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 10حسن سيد حسن عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  4299قيد فى  2008-01-01برقم ايداع  1وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا
 - 11محمد عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  6684قيد فى  2017-07-27برقم ايداع
 679وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 12شاديه خليفه سنوسى حدوت تاجر فرد سبق قيده برقم  4191قيد فى  2007-07-25برقم ايداع 384
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 13احمد عبدالتواب رمضان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  4769قيد فى  2010-05-03برقم ايداع 166
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 14عبدالعليم عبدالحميد حميده سعداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  8671قيد فى  2020-12-17برقم ايداع
 1095وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 15ابراهيم محمد حسن جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4924قيد فى  2011-04-05برقم ايداع 153
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا
 - 16عيد مصرى عبدالتواب خميس الجيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  5643قيد فى  2014-06-30برقم
ايداع  297وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 17احمد السيد فيصل عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  9311قيد فى  2021-10-24برقم ايداع 1357
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 18دياب سيد قطب اصيله تاجر فرد سبق قيده برقم  6482قيد فى  2017-02-28برقم ايداع  216وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 19احمد خطيب على خطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  5152قيد فى  2012-01-30برقم ايداع  52وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب للوفاه
 - 20جمعه احمد عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  8938قيد فى  2021-05-06برقم ايداع  571وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 21خالد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  7919قيد فى  2019-07-22برقم ايداع 683
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط 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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 - 22خالد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  7919قيد فى  2021-12-29برقم ايداع 1801
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
 - 23خالد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  7919قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 864
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

رأس المال
 - 1احمد محمد هاشم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  6455قيد فى  2017-02-13برقم ايداع  156فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 2هاني عثمان عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6997قيد فى  2019-03-25برقم ايداع  328فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 800,000.000
 - 3خالد محمد رمضان محمد العسلى تاجر فرد سبق قيده برقم  6807قيد فى  2017-10-11برقم ايداع
 925فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 4عبدالحميد محمد عبدالحميد خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  8237قيد فى  2020-02-19برقم ايداع
 176فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 5حسين رزق عبدربه خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  6017قيد فى  2015-12-09برقم ايداع  619فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6شيماء كمال طه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9344قيد فى  2021-11-03برقم ايداع  1428فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1عبدالرحمن شعبان على سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  7183قيد فى  2018-05-02برقم ايداع 585
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة برج اطللة الهرامات شارع المنصوريه
مع شارع حسين مرعي -الهرم ملك/محمود احمد محمد حسن
 - 2عبدالحميد محمد عبدالحميد خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  8237قيد فى  2020-02-19برقم ايداع
 176وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله بجوار الصهريج
ابوكساه ملك/رقيه رجب عبدالتواب بدوي
 - 3عمر ربيع مصطفي رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  9522قيد فى  2022-01-13برقم ايداع  64وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم بندر اطسا بناحية قرية خلف ملك/كريم احمد سيد
عبدالمولى
 - 4خالد عبد ا معوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3622قيد فى  2006-04-05برقم ايداع 428
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله  /شرق السكة الحديد -
بندر ابشواى بملك  /ماجد عيد محروس عيد
 - 5محمد عبدربه مصطفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  9121قيد فى  2021-08-22برقم ايداع 985
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ابوكساه ملك/محمد شعبان متولي رمضان
 - 6حماده حسني محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  7669قيد فى  2019-02-21برقم ايداع 189
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه
بجوار الشيخ رضوان-ملك/صوفي عبدالبديع عبدالرحمن
 - 7رمضان سيد عبد الجواد عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  4337قيد فى  2008-02-20برقم ايداع
 82وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان الصبيحي المشرك قبلي
ملك/عز بسيس عبدالسلم عبدالمولي - 8هاني عنتر احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  7878قيد فى  2019-07-02برقم ايداع  586وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشهيد احمد حمدي -فيصل ملك /محمد محمود
احمد حارس
 - 9شريف عبدالهادي محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  5599قيد فى  2014-04-07برقم ايداع 145
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم طحاوي-ملك/اسلم شريف عبدالهادي
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النشاط
 - 1محمد مصطفى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7761قيد فى  2019-04-07برقم ايداع 357وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله انشاءات معماريه و صيانه منشات و
توريدات و مقاولت عامة
 - 2احمد محمد هاشم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  6455قيد فى  2017-02-13برقم ايداع 156وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل االنشاط بجعله/الستيراد والتصدير وتجاره البذور
والتقاوى فيما عدا المحظور منه قانونا
 - 3خالد محمد رمضان محمد العسلى تاجر فرد سبق قيده برقم  6807قيد فى  2017-10-11برقم ايداع
925وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشة نجاره
 - 4عبدالحميد محمد عبدالحميد خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  8237قيد فى  2020-02-19برقم ايداع 176
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشة نجارة
 - 5زينب عبدالعظيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9073قيد فى  2021-08-03برقم ايداع 905
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مقهى
 - 6محمد مصطفي حمزة امين تاجر فرد سبق قيده برقم  8013قيد فى  2019-10-10برقم ايداع 956وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله الستثمار الداجني وتجاره العلف
 - 7حماده حسني محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  7669قيد فى  2019-02-21برقم ايداع 189
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره ادوات منزليه
 - 8خالد سعدي عبدالحسيب سعدي تاجر فرد سبق قيده برقم  9819قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 965
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مكتب توريد خرده مشتقات حديد و
توريدات بعد( فيماعدا التوريدات العمالة و الكمبيوتر و النترنت) ومقاولت
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ
2017-09-25
 - 2فى تاريخ
2017-10-11
 - 3فى تاريخ
2020-02-19
 - 4فى تاريخ
2019-10-10
العلف

 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6779وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  860.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها سوبر هربس للتصدير
 2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6807وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  925.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها ل يوجد
 2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8237وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  176.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها ورشة العريان للنجارة
 2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8013وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  956.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها الرائد لستثمار الداجنى و تجارة

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

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1حسن سعد سيف صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4004قيدت فى  2007-02-04برقم ايداع
 53وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل انحلل الشركه بموجب حكم محكمة والصادر في
الدعوى رقم 141لسنة 2017بتاريخ 2018-3-17
 - 2نعمات محمد معوض وشريكها محمد راتب محمد معوض شركة سبق قيدها برقم  8250قيدت فى
 2020-02-24برقم ايداع  200وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لنحلل
الشركه وتمام تصفيتها
 - 3كريمه حسين علي حسين وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  9435قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع
 1637وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لنحلل الشركة و تمام تصفيتها

رأس المال
 - 1تعديل اسم الشركه بجعله /زينب صالح عبدالعال السيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  9354قيدت فى
 2021-11-09برقم ايداع 1456وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000.000
 - 2احمد سيد عطاا محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  9075قيدت فى  2021-08-04برقم ايداع
908وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000

العناوين
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جريدة السماء التجارية

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9354 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-09برقم ايداع  1456الى تعديل اسم الشركه بجعله /زينب صالح عبدالعال السيد
وشريكها

الشخاص
 - 1عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ قطب مدير مختار المقيد برقم قيد  2527وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-14برقم ايداع  43تم التأشير فى تاريخ  2004-02-14بــ  :بدل من/محمد محمود حسن جبيلي
براتب شهري مائة جنيها وله حق الدارة والتوقيع
 - 2نجلء محمد رضوان محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  9075وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-04برقم ايداع  908تم التأشير فى تاريخ  2021-08-04بــ  :بعد استلمها كافة حقوقها تجاه
الشركه
 - 3خليفة السيد عبد ا خليفة شريك متخارج المقيد برقم قيد  9354وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-09
برقم ايداع  1456تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :بعد استلمه كافة حقوقه كامله
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جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1احمد سنوسى عبدا عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  6099 :قيدت فى  2016-03-14برقم
ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 2واليد شوقى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4118 :قيدت فى  2007-04-26برقم ايداع
 248وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 3محمد عبد الرحمن علوانى الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  2451 :قيدت فى  2003-09-22برقم
ايداع  269وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-21
 - 4محمد روبى على عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  3907 :قيدت فى  2006-11-15برقم ايداع
 901وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 5محمد محمود احمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3988 :قيدت فى  2007-01-24برقم ايداع 28
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 6خالد فايد عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5046 :قيدت فى  2011-08-22برقم ايداع
 457وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 7عبير السيد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  5376 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع 8
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-01
 - 8سامح حسين سعيد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  4748 :قيدت فى  2010-03-07برقم ايداع
 100وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-06
 - 9جمال محمد عطيه مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  5186 :قيدت فى  2012-03-15برقم ايداع
 151وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 10هانى محمد احمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  6634 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 591وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 11عبد ا عبد الرحمن عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2168 :قيدت فى  2002-05-11برقم ايداع
 154وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 12محمد احمد يوسف عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  5706 :قيدت فى  2014-10-26برقم ايداع
 471وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-25
 - 13رمضان عبدالرحمن جوده السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  5887 :قيدت فى  2015-06-08برقم
ايداع  308وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 14مصطفى السيد سعد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  6545 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 383وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 15فكرى تهامى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  6572 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 448وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 16مصطفى عويس القرنى احمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  3055 :قيدت فى  2005-06-12برقم
ايداع  341وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-11
 - 17شاديه خليفه سنوسى حدوت تاجر فرد سبق قيده برقم  4191 :قيدت فى  2007-07-25برقم ايداع
 384وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-24
 - 18عبدالتواب حسين محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  5844 :قيدت فى  2015-04-15برقم ايداع
 200وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 19محمد على احمد عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  6414 :قيدت فى  2017-01-10برقم ايداع
 36وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 20ابراهيم محمد حسن جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4924 :قيدت فى  2011-04-05برقم ايداع
 153وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 21منى موسى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2047 :قيدت فى  2001-11-17برقم ايداع
 529وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-16
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 - 22احمد مصرى عبد التواب خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  4694 :قيدت فى  2009-11-15برقم
ايداع  417وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-14
 - 23عيد مصرى عبدالتواب خميس الجيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  5643 :قيدت فى 2014-06-30
برقم ايداع  297وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-29
 - 24زينب فوزى منصور مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  5886 :قيدت فى  2015-06-07برقم
ايداع  307وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-06
 - 25علء خليل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  6014 :قيدت فى  2015-12-06برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-05
 - 26كارم محمود الدسوقى على تاجر فرد سبق قيده برقم  6031 :قيدت فى  2015-12-28برقم ايداع
 653وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 27هانى السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  1598 :قيدت فى  2000-07-01برقم ايداع
 242وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-30
 - 28دهب احمد السيد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6608 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 531وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 29دياب سيد قطب اصيله تاجر فرد سبق قيده برقم  6482 :قيدت فى  2017-02-28برقم ايداع
 216وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 30احمد خطيب على خطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  5152 :قيدت فى  2012-01-30برقم ايداع
 52وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 31محمود عبد الرؤوف مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6481 :قيدت فى 2017-02-28
برقم ايداع  215وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 32علي عبد الحميد مهدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6682 :قيدت فى  2017-07-26برقم ايداع
 677وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25

تجديد شركات
 - 1بنك القاهرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5542 :قيدت فى  2013-12-29برقم ايداع  534وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2023ص
 - 2شركة مساهمة مصريه شركة سبق قيدها برقم  5542 :قيدت فى  2013-12-29برقم ايداع 534
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2023ص
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