جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب طوخ 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
 - 1مصطفى ابراهيم عباس على مكى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 883ورقم قيد  8840محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائية(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت
والطباعة) ,بجهة محافظة القليوبية عزبة ابو خضره-ملك/وليد عبدالنبى يوسف
 - 2علء مهدى محمد بحيرى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  885ورقم
قيد  8841محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة القليوبية قها-شارع المدينة المنورة-ملك/هشام
عاطف حسان
 - 3يوسف مسعد محمد سعيد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 888ورقم قيد  8842محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية كفر الجمال  -ملك /
مسعد محمد سعيد محمود
 - 4احمد عبدالنبى سليمان عبدالمعطى احمد عياد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  889ورقم قيد  8843محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية كفر
الجمال-ملك/بشرى عبدالحليم محمد عفيفى
 - 5عبدالحميد يحى حسن بدوى ركيبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 890ورقم قيد  8844محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية كفر الجمال -ملك/
يحى حسن بدوى
 - 6عيد سيد عيد سلمه محسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 892
ورقم قيد  8845محل رئيسى عن مكتب توريدات الحاصلت الزراعيه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
والنترنت والزى العسكرى ,بجهة محافظة القليوبية القلزم  -الكسابيه  -شبين القناطر  -ملك  /سيد عيد سلمه
 - 7رضا عبدالفتاح عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  893ورقم
قيد  8846محل رئيسى عن تجارة حبوب واعلف وخاماتها ,بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه1-ش داير
الناحيه-ملك/محمد عبدالفتاح عبدالجليل
 - 8عماد الدين صبحى السيد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 894ورقم قيد  8847محل رئيسى عن المقاولت العمومية والتوريدات (فيماعدا توريد العماله والزى
العسكرى والكمبيوتر والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش بور سعيد -ملك/الشيماء ابوالفتوح هاشم
 - 9محمود موسى السيد سويلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 897
ورقم قيد  8848محل رئيسى عن بيع وتسمين وحلبة حظيرة مواشى ,بجهة محافظة القليوبية منية شبين
القناطر -ملك/محمد محمد محروس
 - 10اسماء جوده حسنين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 898
ورقم قيد  8849محل رئيسى عن بيع سجاد يدوى ,بجهة محافظة القليوبية بلتان -ملك/زكى السيد زكى
 - 11فتحى منصور فتحى عبدالفتاح منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  900ورقم قيد  8850محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات جديده ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
الوكلء-الوكلء-ملك/عاطف عزمى ميخائيل
 - 12طلل احمد عليوة مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 904
ورقم قيد  8851محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحة-ملك/احمد عليوة مصطفى
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 - 13امانى ابراهيم عبدالخالق ابراهيم عفيفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  907ورقم قيد  8852محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (فيماعدا توريد العماله والكمبوتر
والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة القليوبية
10ش الدلتا -ملك/احمد ابراهيم عبدالخالق
 - 14احمد محمد احمد عبد النبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 910
ورقم قيد  8853محل رئيسى عن مصنع اكياس بلستيك(فيما عدا الطباعة والكمبيوتر والنترنت) ,بجهة
محافظة القليوبية كفر الشوبك/ملك/محمد احمد عبد النبى حسن
 - 15عبد الحميد مصطفى محمد ابراهيم دعبس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  911ورقم قيد  8854محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية وسلع استهلكية(فيما عدا الطباعة وبعد
استصدار التراخيص اللزمة) ,بجهة محافظة القليوبية منصورة نامول-ملك/مصطفى محمد ابراهيم
 - 16عطيه محمد عطيه السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  914ورقم
قيد  8855محل رئيسى عن توكيلت تجارية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة القليوبية
ش محمد نجيب -ملك/كوثر عبدالرازق
 - 17صباح ابراهيم السعدى ابوحسان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 918ورقم قيد  8857محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ملك/عبدالرحمن
صابر عبدالرحمن
 - 18صلح فوزى مهدى سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 920
ورقم قيد  8858محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة القليوبية بلتان -ملك/فتحى كمال مهدى
 - 19طارق محمد عبدالكريم محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 922ورقم قيد  8859محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحا-ش البحر -ملك/سعيد سيد حسن
معوض
 - 20عبدالناصر جمال محمود عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 924ورقم قيد  8860محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس (فيما عدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة
القليوبية الشوبك-ش جامع ابو شمس
 - 21ايمن احمد محمد الحداد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  925ورقم
قيد  8861محل رئيسى عن حظيرة تربية وتسمين وبيع مواشى حلبة ,بجهة محافظة القليوبية طحانوب-ملك/
محمد احمد محمد الحداد
 - 22محمد صلح سليم سلمة سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 926ورقم قيد  8862محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية عرب الحصوة-ش وسط البلد-ملك/صلح
سليم سلمة سليم
 - 23دعاء سيد سليمان سيد وادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 928
ورقم قيد  8863محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى والطباعه ,بجهة
محافظة القليوبية ميدان المحطة-بجوار سمكة البقلى  -ملك  /اسامه عبد النبى صبيح
 - 24قدرية محمد سمير محمد فريد حموده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  929ورقم قيد  8864محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة(فيما الزى العسكرى و الطباعة),
بجهة محافظة القليوبية شارع ابو السعود-متفرع من شارع المحكمة  -ملك  /ولء عمر حافظ محمد
 - 25السيد على حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  936ورقم
قيد  8865محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة القليوبية منية شبين  -شبين القناطر  -ملك  /احمد
حسين احمد زيدان
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 - 26مروه هشام عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 939ورقم قيد  8866محل رئيسى عن حظيره مواشيى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية شبين
القناطر  -طحوربا  -القليوبيه  -ملك  -سلمه غندور سلمه
 - 27السيد حسن السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 940
ورقم قيد  8867محل رئيسى عن محل بيع حلويات ,بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحية -العمار الكبرى-
ملك/فاروق السيد اسماعيل
 - 28محمد شريف محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 945
ورقم قيد  8868محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( فيماعدا الزى العسكرى ) ,بجهة محافظة القليوبية قها-
ش القناطر الخيرية-ملك/عماد جورجى عريان
 - 29معرض حسبو ليجار السيارات تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 946
ورقم قيد  8869محل رئيسى عن معرض لتجارة وتاجير السيارات ,بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر  -بعد
الضرائب العامه  -ملك  /محمد ابراهيم عبد المقصود
 - 30امانى انور عطيه حامد محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 953ورقم قيد  8870محل رئيسى عن توزيع مواد غذائيه بالعموله ,بجهة محافظة القليوبية شارع العرجان -
طوخ  -ملك  /حامد ابراهيم حامد
 - 31خالد يحى احمد عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 954
ورقم قيد  8871محل رئيسى عن مكتب تصدير الحاصلت الزراعيه ,بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -
ملك عمرو يحيى احمد عاشور
 - 32نشوى محمود سليمان محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  963ورقم قيد  8872محل رئيسى عن مكتب الستيراد والتصدير (فيما عدا المجموعة 19والفقرة 36
من المجموعة  6فى حدود القوانين واللوائح المنظمة لذلك) ,بجهة محافظة القليوبية ش صلح سالم-بجوار المحكمة
ملك/احمد ابراهيم محمد العرج - 33جاد سعد جاد محمد جاد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  964ورقم
قيد  8873محل رئيسى عن تجارة العلف وخاماتها ,بجهة محافظة القليوبية طوخ  -المنزله  -ملك  /عبد
الرحمن السيد محمد عبد الرحمن
 - 34محمد محمد احمد الطوخى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 965
ورقم قيد  8874محل رئيسى عن محل سوبر ماركت جملة وتجزئة ,بجهة محافظة القليوبية كفر الدير-ملك/
محمد احمد طوخى
 - 35نجلء يوسف عطا احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  966ورقم
قيد  8875محل رئيسى عن سوبر ماركت جملة وتجزئة ,بجهة محافظة القليوبية كفر الدير-الشارع العمومى-
ملك/عبدا محمد حسانين محمد
 - 36احمد عبد الحميد على عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 967ورقم قيد  8876محل رئيسى عن بيتزا وفطائر ,بجهة محافظة القليوبية كفرالشيخه  -شبين القناطر  -ملك
 /عبد الحميد على عبد الرحمن
 - 37محمد سيد يحى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  968ورقم
قيد  8877محل رئيسى عن توريد حاصلت زراعية(فيماعدا توريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية الكسابية-
ملك/ابراهيم اشرف عبدالحميد
 - 38محمد احمد محمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 969
ورقم قيد  8878محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية كفر سندوه  -شبين القناطر  -ملك  /عمار محمد
يوسف
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 - 39عبد النبى عبد الرازق محمد حسن الفخرانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  970ورقم قيد  8879محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس  -طوخ  -ملك /محمود
رمضان سعد ابراهيم
 - 40عادل على امين على اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 971ورقم قيد  8880محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع وتسمين المواشى الحلبة ,بجهة محافظة القليوبية
برشوم الكبرى-ملك/محبوبةمحمد حسن على
 - 41خالد شعبان على محمد عطا ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 972ورقم قيد  8881محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية السيفا  -طوخ  -ملك  /فوزيه عبد الستار محمد
عبد العال
 - 42ام محمد سليمان محمد ابوبكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 973
ورقم قيد  8882محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية مشتهر  -طوخ  -ملك  /صبيحة عبد العظيم على
 - 43صبحى سعيد محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 974
ورقم قيد  8883محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه بيع و تسمين ,بجهة محافظة القليوبية الكوم الحمر -
شبين القناطر  -ملك  /عصام احمد عبد الحميد
 - 44محمد كمال السيد مدكور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 975
ورقم قيد  8884محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس  -طوخ  -ملك /وفاء حسنى عواد عبد العال
 - 45صبحى صبحى محمود عواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 978
ورقم قيد  8885محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى-القلزم-ملك/محمد السيد جاد
 - 46يحيى طلعت محمد هلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 986
ورقم قيد  8767رئيسى آخر عن مصنع حلويات ,بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم -ملك/امنيه محروس
يوسف
 - 47هانى محمد احمد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 980
ورقم قيد  8886محل رئيسى عن ورشة اكياس بلستيك (فيماعدا الطباعة) ,بجهة محافظة القليوبية  15ش
عبدالعزيز الصفتى-ملك/السيد العربى السيد منصور
 - 48وليد محمد مختار تهامى شحاته تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 981ورقم قيد  8887محل رئيسى عن ورشة نجارة اخشاب ,بجهة محافظة القليوبية ش الرياح التوفيقى -
الصفا-ملك/شامية محمد الشعراوى
 - 49خالد رشيد حمد رشيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  982ورقم
قيد  8888محل رئيسى عن محل بيع فراوله ,بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده-ملك/احمد ابراهيم قاسم
سليمان
 - 50احمد سعيد عبدالعليم عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 988ورقم قيد  8889محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس (فيما عدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة
القليوبية عزبة الشقرى -ملك/احمد اسامه موسى موسى
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 - 51عبدالفتاح محمد عطيه خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 990
ورقم قيد  8890محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت
وبعد الحصول على التراخيض اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة القليوبية ش ابو
زيد النمر-ملك/فاطمة صبحى محمود
 - 52مصطفى احمد يسن النحيف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 991
ورقم قيد  8891محل رئيسى عن بيع حدايد وبويات ,بجهة محافظة القليوبية ش سليمان الحلبى الفيومىسابقا-
ملك/مصطفى احمد يسن النحيف
 - 53محمد محسن محمد عبده عرفه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 996
ورقم قيد  8892محل رئيسى عن دعايه واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
وبعد الحصول عللى التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القليوبية شارع غنيم من شارع الساحه  -ملك  /تامر صلح
حامد
 - 54فايز انور فايز حسين الشلح تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 997
ورقم قيد  8893محل رئيسى عن مكتب مبيدات حشرية وتوريدات فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
والنترنت والزى العسكرى ,بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  -شبين القناطر  -ملك  /انور فايز حسن
 - 55فايز انور فايز حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  999ورقم
قيد  8893رئيسى آخر عن مكتب نقل عمال ورحلت فيما عدا توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  -شبين القناطر -
ملك /انور فايز حسن
 - 56منال محمد عبده فضل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1002ورقم
قيد  8894محل رئيسى عن محل بيع ملبس حريمى (فيما عدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة القليوبية كفر
علوان -ش خالد بن الوليد -ملك/عبدالمعطى فهمى عبدالمعطى عبدالسلم
 - 57سيسان السيد عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1003
ورقم قيد  8895محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية قها -الحسانية -ملك/عبدالفتاح على محمود
 - 58محمد عبد السلم عبد العزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1005ورقم قيد  8896محل رئيسى عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية عزبة البيارى -
ميت كنانه  -ملك  /شريف عبد العزبز حسن نعمه ا
 - 59محمد حماد عبد التواب قرنى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1008
ورقم قيد  8897محل رئيسى عن مكتب نقل عمال (بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل
البرى الدولى والداخلى وفيما عدا توريد العمالة) ,بجهة محافظة القليوبية ش المنشاوى-ملك/محمد سعد صابر
 - 60وائل عيد السيد عبدالباسط تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1009
ورقم قيد  8898محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز
النقل البرى والداخلى والدولى فيما عدا توريد العماله ,بجهة محافظة القليوبية مشتهر  -طوخ  -القليوبيه  -ملك -
سمر عبدالفتاح السيد
 - 61صباح السيد الشعيبى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1015ورقم قيد  7008رئيسى آخر عن مزرعة تسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية بلتان -طريق كوم
الطرون-ملك /شواشى عراقى عبده
 - 62ابتسام مسلم محمد سالم قاعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1016ورقم قيد  8899محل رئيسى عن معلف مواشى وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه -
ملك/صدام عبدا عطا محمد
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 - 63منى محمد عاشور محمد برغوث تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1017ورقم قيد  8900محل رئيسى عن تحضير وبيع ماكولت ,بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه  -شارع
النقطه القديمه  -ملك  /طاهر عبد المنعم عبد العزيز عبد الوهاب
 - 64رامى السيد حسانين عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1023ورقم قيد  8902محل رئيسى عن تجارة وتوزيع المراتب ,بجهة محافظة القليوبية الحاكم بامر ا
 - 65سامح ابوزيد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1024
ورقم قيد  8903محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القليوبية عزبة سلومة -ش الحصة -ملك/غالية
محمد عبدالقوى سلومه
 - 66محمد شريف محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1028ورقم قيد  8868رئيسى آخر عن تصنيع ملبس جاهزة (فيما عدا الملبس العسكرية والطباعة) ,بجهة
محافظة القليوبية ش عدلى -قها-ملك/مديحة حمدى محمد
 - 67همام حمدى محمد قطب عقل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1026
ورقم قيد  8904محل رئيسى عن مكتب تاجير وتوريد سيارات(فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة
وبعد الحصول على التراخيص اللزمة) ,بجهة محافظة القليوبية طحانوب-ملك/محمد سعيد عبد الحى
 - 68هند ابراهيم المهدى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1029
ورقم قيد  8905محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة (فيماعدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة القليوبية
قها 9-ش المضيفه-ملك/ياقوت حسن ابراهيم
 - 69ولء عبدالفتاح عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1031ورقم قيد  8906محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحا-ملك/حاتم ابراهيم
احمد
 - 70محمد سعيد احمد على تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  1037ورقم
قيد  8907محل رئيسى عن محل مواد غذائية ,بجهة محافظة القليوبية خلف مسجد صبحى المعلوى-ملك/
كريمة محمد عليوة
 - 71اسراء ابراهيم توفيق سعيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1041
ورقم قيد  8908محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على الترخيص الزمة لجهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى او الدولى ,بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر  -مركز شبين القناطر  -طحوريا -ملك-
رشدى احمد طوخى
 - 72شهيرة محمود محمدى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1043ورقم قيد  8909محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية عزبة العلمى -
ميت كنانة-ملك/صابر محمود على حسن
 - 73احمد عماد الدين عبد الحى ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1044ورقم قيد  8910محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية ارض ابو سند-ميت كنانة-ملك/عماد
الدين عبد الحى ابو زيد
 - 74ابتسام احمد السيد عطيه عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1048ورقم قيد  8911محل رئيسى عن مزرعة بيع وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر سعد بحيرى
حوض ابو رافد -2ملك/ابراهيم محمد ابراهيم بدوى - 75رانيا اشرف عطا يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1049
ورقم قيد  8912محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة(فيما عدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة القليوبية ش
حافظ ياسين-ملك/ناديه شحات سالم
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 - 76عبدا سيد محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1050
ورقم قيد  8913محل رئيسى عن مصنع ملبس (فيما عدا الزى العسكرى) ,بجهة محافظة القليوبية قها 5-ش
مريم العذراء-ملك/عبدالكريم محمد قاسم
 - 77محمد هلل محمد جوده الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1051ورقم قيد  8914محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القليوبية مشتهر  -ملك  /هلل محمد
جوده
 - 78كريم عربى عبد العزيز بحيى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1052ورقم قيد  8915محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القليوبية طوخ  -ميت كنانه  -ملك  /عربى عبد العزيز
يحيى
 - 79محمد عاطف محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 1054
ورقم قيد  8916محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ملك/رياض
عبدالعال محمد هنيدى
 - 80هناء حسن السيد حسن البربرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1058ورقم قيد  8917محل رئيسى عن ورشة تصنيع اثاث ,بجهة محافظة القليوبية نوى-ملك/هانى محمد
رشاد
 - 81هيثم السيد رضوان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1059
ورقم قيد  8918محل رئيسى عن بيع اجهزة واكسسوار المحمول فيماعدا الكمبيوتر والنترنت ,بجهة محافظة
القليوبية شبين القناطر  -شارع مدرسة النصر جرن الطنانيه  -ملك  /احمد محمد عباس احمد
 - 82محمد سيد احمد عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1060ورقم قيد  8919محل رئيسى عن ورشة تصنيع اثاث ,بجهة محافظة القليوبية ش المنيره-خلف المدرسة
العدادية-ملك/احمد محمد على

فروع الفراد
 - 1عمرو ممدوح احمد عبد الرحمن قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1018ورقم قيد  8901محل فرعى
عن مكتب رحلت بجهة محافظة القاهرة  12شارع عبد التواب الزغبى
 - 2عمرو ممدوح احمد عبد الرحمن قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1018ورقم قيد  8901محل فرعى
عن مكتب رحلت بجهة محافظة القليوبية خلف السكه الحديد مساكن الزهور ملك  /عائشة محمد احمد

قيود الشركات
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فروع الشركات

محو  -شطب
 - 1محمد حسن على المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  4627قيد فى  2005-10-03برقم ايداع  720وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
 - 2السيد عباس محمد محمد سيف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  3460قيد فى  2004-12-20برقم ايداع
 887وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك للغاء الفرع
 - 3احمد السيد عفيفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1686قيد فى  2000-04-24برقم ايداع  404وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وذلك بموجب طلب التاشير رقم1571مكتب بنها
فى2022/6/8
 - 4يوسف القس مقار يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  6067قيد فى  2007-07-29برقم ايداع 662
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 5محمد مسعود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4485قيد فى  2005-06-25برقم ايداع  489وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
 - 6ثريا عبدالرحمن ابراهيم الزغبي تاجر فرد سبق قيده برقم  6726قيد فى  2010-12-22برقم ايداع 676
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا لترك التجارة
 - 7منى عبدالعال غنيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8409قيد فى  2021-12-14برقم ايداع  1408وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 8شريف صبرى عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8525قيد فى  2022-01-30برقم ايداع 147
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 9عبدالحميد يحى حسن بدوى ركيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  8844قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 890وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
 - 10أنور عبد الحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  935قيد فى  1999-01-11برقم ايداع  12وفى تاريخ
 2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 11اسماء احمد سيد احمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  8179قيد فى  2021-09-01برقم ايداع 891
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 12محمود محمد محجوب على تاجر فرد سبق قيده برقم  6716قيد فى  2010-12-08برقم ايداع 653
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة 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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جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1السيد عباس محمد محمد سيف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  3460قيد فى  2003-05-28برقم ايداع
 409فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2حازم صلح السعيد محمد علي رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  8191قيد فى  2021-09-07برقم ايداع
 916فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3ايمن عبدالمحسن ابراهيم عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  3553قيد فى  2003-07-14برقم ايداع
 542فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  6693قيد فى  2010-11-02برقم ايداع 579
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5صلح فتحى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5474قيد فى  2006-11-06برقم ايداع  1051فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 6سميرة محمود بكر يوسف ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  7413قيد فى  2017-04-12برقم ايداع
 243فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000

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

العناوين
 - 1منى السيد محمود محمد زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  8502قيد فى  2022-01-20برقم ايداع 110
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش المحكمة-ملك/عبدالنبى محمود السيد
الوكيل
 - 2احمد محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  8454قيد فى  2021-12-29برقم ايداع  1495وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ملك/فتحية محمد احمد عبدة -مساكن الزهور
خلف مساكن سكة الحديد - 3محمد صلح محمود محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  8691قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
 513وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/رمضان
محمود عبد اللة عبد المجيد
 - 4محمد صلح محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8691قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 670
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/صلح محمود
محمد محمد
 - 5هادى كامل شاهين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  5926قيد فى  2007-03-27برقم ايداع 355
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شبرا هارس -ملك/
الفت ابراهيم مصطفى منصور
 - 6محمد سيد احمد منصور محمد علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  7904قيد فى  2021-03-22برقم ايداع
 352وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر علوان -ملك/فوزى طه محمد
عثمان
 - 7احمد سعيد محمد السيد سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم  7750قيد فى  2021-01-10برقم ايداع 16
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /عزبة الفيومى -
الحصه  -ملك  /جمال عبد المنعم مصطفى
 - 8سيد عثمان محمد ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  6568قيد فى  2010-02-21برقم ايداع 107
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ترعة الجبسه حوض
الدره -خلف بنزينة الطبالين-ملك/سيد عثمان محمد ابوباشا
 - 9احمد بهاء الدين عبدا محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  8116قيد فى  2021-07-28برقم ايداع
 763وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/احمد امام
امام نصار
 - 10يحيى طلعت محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  8767قيد فى  2022-04-21برقم ايداع 697
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/محمد ومحمود
ابراهيم حامد
 - 11يحيى طلعت محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  8767قيد فى  2022-04-21برقم ايداع 697
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية له محل رئيسى اخر بنشاط مصنع
حلويات وعنوانه ميت عاصم -ملك/امنيه محروس يوسف
 - 12فايز انور فايز حسين الشلح تاجر فرد سبق قيده برقم  8893قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 997
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب الصوالحه  -شبين القناطر  -ملك /
انور فايز حسن
 - 13ابراهيم حسين ابراهيم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  8260قيد فى  2021-10-05برقم ايداع
 1078وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع عطيه البحيرى -قها  -ملك
 /محمود محمد محمد عود ا
 - 14صباح السيد الشعيبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7008قيد فى  2012-07-03برقم ايداع 392
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بلتان -طريق كوم الطرون-ملك/
شواشى عراقى عبده

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

 - 15وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  6693قيد فى  2010-11-02برقم ايداع
 579وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى /عبد النبى
عبدة على
 - 16محمد شريف محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  8868قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 945وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عدلى -قها-ملك/مديحة حمدى
محمد
 - 17محمد عزب محمد محمود محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  8834قيد فى  2022-05-31برقم
ايداع  877وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /كفر
الحصافة  -طوخ  -القليوبية

النشاط
 - 1محمد صلح محمود محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  8691قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
513وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الرئيسى الى/مزرعة تسمين وبيع دواجن
 - 2محمد صلح محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8691قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 670وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/معلف تسمين مواشى وبيع منتجاتها
 - 3اسماء نصر محمد عبد ا دويب تاجر فرد سبق قيده برقم  8037قيد فى  2021-06-10برقم ايداع 603
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت والتوريدات العموميه واعمال الحداده
 - 4يحيى طلعت محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  8767قيد فى  2022-04-21برقم ايداع 697وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح بيع حلويات
 - 5وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  6693قيد فى  2010-11-02برقم ايداع 579
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى مزرعة بيع وتسمين دواجن
 - 6محمد عبد الرؤف عثمان سيد بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  8654قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
437وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدا توريد العماله
وااكمبيوتر والنترنت والزى العسكرى )
 - 7وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  6693قيد فى  2010-11-02برقم ايداع 579
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/مزرعة تربية دواجن وبيعها
 - 8احمد سيد محمود زكى السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  5943قيد فى  2007-04-04برقم ايداع
386وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجارة العطارة
الكيان القانوني

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

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  8791وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-11برقم ايداع  754.000الى  :محمد فتحى عبدالكريم شديد عطوة
 - 2فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  8856وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  915.000الى  :نبيل على ابراهيم سليمان
 - 3فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8037وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-10برقم ايداع  603.000الى  :الفنيه للمقاولت والتوريدات العموميه
 - 4فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8770وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-24برقم ايداع  700.000الى  :بقالة العالمى
 - 5فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  7887وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-16برقم ايداع  310.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /رضا محمد ابراهيم الدسوقى لتجارة
السيارات الجديده والمستعمله
 - 6فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7887وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-16برقم ايداع  310.000الى  :معرض الرضا لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة
 - 7فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  5943وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-04برقم ايداع  386.000الى  :احمد سيد محمود زكى السعداوى
 - 8فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  5943وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-04برقم ايداع  386.000الى  :ل يوجد

الشخاص
 - 1نبيل على ابراهيم سليمان تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  8856وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-07
برقم ايداع 915تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 2خالد رشيد حمد رشيد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  8888وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم
ايداع 982تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركة اولد عليمى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  1715قيدت فى  2000-05-09برقم ايداع 238
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب الشركة وتصفيتها
 - 2عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عدس شركة سبق قيدها برقم  3036قيدت فى  2002-08-11برقم ايداع
 476وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وذلك لحل الشركه وتصفيتها 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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جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1عصام أحمد عبد العاطى عبد الناصر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6397قيدت فى 2009-03-25
برقم ايداع 195وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 75,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص
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جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1محمد حسن على المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  4627 :قيدت فى  2005-10-03برقم ايداع
 720وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-02
 - 2احمد الطوخى امام السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6759 :قيدت فى  2011-03-06برقم ايداع
 126وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-05
 - 3عبدالمطلب السيد عبدالمطلب على تاجر فرد سبق قيده برقم  4603 :قيدت فى  2005-09-13برقم
ايداع  673وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-12
 - 4مصطفى السيد زين العابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  2678 :قيدت فى  2002-01-15برقم ايداع
 26وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 5عادل احمد حسن على زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  5957 :قيدت فى  2007-04-16برقم ايداع
 407وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 6نعمات خضرى عواد الخياط تاجر فرد سبق قيده برقم  3386 :قيدت فى  2003-04-19برقم ايداع
 284وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-18
 - 7محمد عبد السلم يوسف خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  6474 :قيدت فى  2009-08-17برقم ايداع
 491وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-16
 - 8احمد محفوظ على عابده تاجر فرد سبق قيده برقم  6776 :قيدت فى  2011-03-28برقم ايداع
 177وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 9احمد السيد عفيفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1686 :قيدت فى  2000-04-24برقم ايداع
 404وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-04-23
 - 10يوسف القس مقار يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  6067 :قيدت فى  2007-07-29برقم ايداع
 662وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-28
 - 11محمد مسعود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4485 :قيدت فى  2005-06-25برقم ايداع
 489وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2015-06-24
 - 12عماد عطيه رمضان عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  5279 :قيدت فى  2006-08-14برقم ايداع
 786وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 13ثريا عبدالرحمن ابراهيم الزغبي تاجر فرد سبق قيده برقم  6726 :قيدت فى  2010-12-22برقم
ايداع  676وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-12-21
 - 14هانى حلمى عبداللطيف عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  5224 :قيدت فى  2006-07-20برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 15وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  6693 :قيدت فى  2010-11-02برقم
ايداع  579وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-01
 - 16صباح السيد الشعيبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7008 :قيدت فى  2012-07-03برقم ايداع
 392وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 17حسن جوده محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  2588 :قيدت فى  2001-10-28برقم ايداع
 573وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-27
 - 18احمد سيد محمود زكى السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  5943 :قيدت فى  2007-04-04برقم
ايداع  386وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 19فتحية محمد سيد أحمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7237 :قيدت فى  2015-03-08برقم ايداع
 122وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 20سميرة محمود بكر يوسف ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  7413 :قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع  243وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 21نورا رفعت عبدالحميد فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  7423 :قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع
 360وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
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جريدة السماء التجارية

 - 22صيدليه سامح محمد محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6033 :قيدت فى 2007-06-13
برقم ايداع  566وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 23عائشه حسن عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  5800 :قيدت فى  2007-02-15برقم
ايداع  183وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14

تجديد شركات
 - 1تعديل السم التجارى الى ايهاب السيد ابراهيم السيد وادى وشريكتة شركة سبق قيدها برقم 6036 :
قيدت فى  2007-06-18برقم ايداع  574وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 2إمام عبد المنعم محمد أبو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1842 :قيدت فى  2000-07-30برقم
ايداع  391وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2025
ص
 - 3شركة اولد عليمى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  1715 :قيدت فى  2000-05-09برقم ايداع
 238وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2020ص
 - 4خالد محمد عبد الفتاح خطاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7380 :قيدت فى  2016-10-13برقم
ايداع  564وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/10/2026
ص
 - 5حمام ابراهيم ابراهيم متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5559 :قيدت فى  2006-11-08برقم
ايداع  1173وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/11/2026
12:00:00ص
 - 6اسلم سعيد محمد بيومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5269 :قيدت فى  2006-08-09برقم ايداع
 769وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/08/2026ص
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