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قيود أفراد

1 - احمد حمدي عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 304 

ورقم قيد 71480    محل رئيسى  عن محل تجارة دهانات, بجهة محافظة القليوبية 64شارع مجدى زيدان اتريب 

ملك/ خالد محمد ابراهيم

2 - احمد محمد سيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 305 ورقم 

قيد 71481    محل رئيسى  عن معرض  بيع رخام وجرانيت, بجهة محافظة القليوبية 64 ش رشاد فرج اتريب 

ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

3 - اميمة ابراهيم عبد العظيم محمد برهومة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

313 ورقم قيد 71483    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة القليوبية 13 ش الحرس الوطنى ملك/ 

زينب طه عبد الصادق

4 - اسماعيل رضا اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 314 

ورقم قيد 71484    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوراتها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر سعد امام المدينه الجماعيه ملك/ خالد محمد ابراهيم

5 - محمد فتحي خليل صالح عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

315 ورقم قيد 71485    محل رئيسى  عن محل بيع اثاث منزلي, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد ش كليه 

الحقوق ملك / سامى خليل صالح عبد النبى

6 - شريف جمال حسين محمد عميش تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

320 ورقم قيد 71486    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر و النترنت, بجهة محافظة 

القليوبية منيه السباع شارع داير الناحيه ملك / السيد مصليحى محمود على

7 - محمد احمد حسنين مصباح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 329 

ورقم قيد 71487    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوراتها, بجهة 

محافظة القليوبية 2ش الحريه متفرع من ش الكوبرى -القليوبية ملك / ابراهيم على البمبى وعلى حسين البمبى

8 - هيثم سامى زين العابدين عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

330 ورقم قيد 71488    محل رئيسى  عن معرض بيع رخام وجرانيت, بجهة محافظة القليوبية اتريب شارع 

مجدى زيدان ملك/ خالد محمد ابراهيم

9 - مسعد عرفه محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 333 ورقم 

قيد 71489    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية الشقر بجوار البنك الزراعى ملك/ 

محمد عرفه محمود حسين

10 - مختار عبد الخالق السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 334 

ورقم قيد 71490    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية ش رشاد فرج - اتريب - 

بنها ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

11 - عمرو اسماعيل فرحات اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

338 ورقم قيد 71491    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات وبيع اكسسورات, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع 

ملك/ ماجده محمد مرسى عمر

12 - محمد اسامه منصور محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

340 ورقم قيد 71492    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد بعد كوبرى 

الفحص ملك / خالد محمد ابراهيم
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13 - عاطف محمد عبد العزيز سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 341 

ورقم قيد 71493    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية نقباس ش ابو سطيحه ملك /

محمد عبد السلم عبد اللطيف

14 - ساره صابر مصطفى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 347 

ورقم قيد 71494    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية العقار رقم 3 شارع طراد 

النيل ملك/ احمد محمد محمد المهدى

15 - محمد شكر حسينى شكر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 348 

ورقم قيد 71495    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصديرفيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6

فى حدود اللوائح والقوانين, بجهة محافظة القليوبية مدخل كفر ابو زكرى ملك/ حسنى شكر حسينى شكر

16 - احمد طارق عبدالعليم عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

353 ورقم قيد 71496    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شارع رشاد فرج 

اتريب ملك/خالد محمد ابراهيم

17 - تامر مسعود عبد الفتاح احمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

354 ورقم قيد 71497    محل رئيسى  عن معرض بيع نجف وانتيكات, بجهة محافظة القليوبية ش رشاد فرج - 

اتريب - بنها ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

18 - محمد سعيد عبدالعظيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

364 ورقم قيد 71499    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش رشاد فرج اتريب 

ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

19 - محمد على نبيه محمد حجر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 368 

ورقم قيد 71500    محل رئيسى  عن بيع وتجارة الطارات, بجهة محافظة القليوبية ش محمود عويس متفرع من 

ش توشيبا العربى -منشية النور ملك/ عبد الغنى محمد عبد الحميد

20 - خالد صلح احمد ابراهيم الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

380 ورقم قيد 71501    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع ملك/اسامه 

صلح احمد الرفاعى وخالد صلح احمد الرفاعى

21 - عبدالعظيم مجدي عبدالعظيم محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 388 ورقم قيد 71502    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية جمجره ش 

العمومى جمجره القديمه ملك/ شعبان سعيد متولى محمد

22 - السيد جمعه عبدالرحمن محمد السنورسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 435 ورقم قيد 71504    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه وبيع محاصيل زراعيه, بجهة محافظة 

القليوبية طحله ش مدرسه طحله العداديه بنين ملك/ عفاف محمد عبد الغنى جابر

23 - بسام عاطف عطيه عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 437 ورقم قيد 71505    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القليوبية ش مطاوع - عزبة الميتيني ملك/ فاطمة عثمان احمد امام

24 - نورهان محمد احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 445 

ورقم قيد 71507    محل رئيسى  عن اتيليه حريمى, بجهة محافظة القليوبية فرسيس ملك/ احمد حماه رمضان 

جوده
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25 - سالم محمد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 446 ورقم قيد 

71508    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حاصلت زراعية فماعدا توريد العماله, بجهة محافظة القليوبية 

جزيره بلى ملك/حامد محمد سالم محمد

26 - عمرو همام امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 450 ورقم 

قيد 71510    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت وقطع غيار, بجهة محافظة القليوبية ش مجدي زيدان 

اتريب ملك/ خالد محمد ابراهيم

27 - عمرو حمدى الدسوقى السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 451 

ورقم قيد 71511    محل رئيسى  عن معرض لتجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية عزبه ابو باشا 

ملك / حمدى الدسوقى السيد

28 - الشيمى لتعبئه وتغليف وتوريد مواد غذائيه تاجر فرد  رأس ماله 57,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 452 ورقم قيد 71512    محل رئيسى  عن تعبئه  وتغليف وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 

شارع المدرسة سندنهور ملك/ محمد قمر عبد العظيم قمر

29 - فاطمة احمد ابو زيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 471 

ورقم قيد 71513    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية الشموت شارع داير الناحية ملك/ احمد عبد ا 

اسماعيل شرارة

30 - احمد محمد مصطفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 477 

ورقم قيد 71514    محل رئيسى  عن تجاره منظفات وبلستيكات, بجهة محافظة القليوبية برج طيبه -ش عجيبه 

-متفرع من ش ندا بنها الجديده ملك/محمد طه عبده سالم

31 - محمود احمد عبد الحميد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

482 ورقم قيد 71516    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه فيما عدا توريد العمالة, بجهة محافظة 

القليوبية ش رشاد فرج - اتريب - بنها ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

32 - عبدالواحد الصباحى ابو المعاطى عايش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 484 ورقم قيد 71517    محل رئيسى  عن توريد وتصدير الحاصلت الزراعيه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لذالك, بجهة محافظة القليوبية كفر الولجا ملك/ امرات محمود عبد الرحمن محمد

33 - شريف اشرف الشحات الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

498 ورقم قيد 71518    محل رئيسى  عن معرض  بيع تحف وانتيكات, بجهة محافظة القليوبية ش رشاد فرج - 

اتريب - بنها ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

34 - وائل محمود محمد نور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 500 ورقم 

قيد 71519    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتوكيلت تجارية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديده ملك/ محمود محمد نور السيد ابراهيم

35 - محمد احمد مرغلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 502 ورقم 

قيد 71520    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة القليوبية بجوار مدرسة الرواد - كفر سعد 

- ملك/ خالد محمد ابراهيم غنيم

36 - عماد حمدى محمد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 504 

ورقم قيد 71521    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القليوبية منشاه دياب ملك / عماد حمدى محمد 

على حسين
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37 - رضا ماهر مصطفي عرفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 508 

ورقم قيد 71522    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر الولجا بجوار كوبرى ابو عرفان ملك/ 

اخلص ابراهيم غريب عطا ا

38 - محمد محمود محمد عبدالحميد الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 518 ورقم قيد 71524    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع ش العراقى 

ملك/محمود محمد عبد الحميد الرفاعى

39 - اسماء جمال عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 522 

ورقم قيد 71525    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر)كوافير(, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع _ش داير الناحية 

_ملك/ محمود حلل عبد ا

40 - نادر مجدى نسيم مسعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 526 ورقم 

قيد 71526    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واككسسوراتها, بجهة محافظة 

القليوبية ش سعد زغلول ملك/ الوحده المحليه لمدينه ومركز بنها

41 - حسن فتحى عبدالله عبدالراضى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 530 ورقم قيد 71527    محل رئيسى  عن محل  بيع عصائر, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 2 عماره 

25 غرب الستاد -امام بوابه سيتى كلوب ملك/ اسلم سعيد رزف على ومحمود عنتر محمد مصلحى وسامح 

عاطف حبيب

42 - حسن متولى محمد متولى الشهب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

534 ورقم قيد 71528    محل رئيسى  عن مكتب للنقل المبرد فيما عدا الرحلت السياحية وبعدالحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية اسنيت كفر شكلر ملك/ 

هدى عيسى محمد السيد

43 - محمد عصام محمد كمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 542 ورقم 

قيد 71529    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه  وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القليوبية المنشاة الكبرى _كفر شكر ملك/ احمد عصام محمد كمال

44 - صلح جوده عليوه شريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 543 

ورقم قيد 71530    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات فيما عدا تصوير مستندات والطباعة والنترنت, بجهة 

محافظة القليوبية كفر تصفا ملك/ محمد متولى حسين

45 - اسماعيل فتحى احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 561 

ورقم قيد 71531    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القليوبية شارع عطا وسط البلد ملك/فتحية مغاورى عبد عبد الحليم

46 - محمد الصابر ابراهيم محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

564 ورقم قيد 71532    محل رئيسى  عن مكتب اعمال مقاولت )تامين المرور -والعمال المساحيه -اعمال 

اللوحات الرشاديه والتحذيريه -والتخطيط المرورى واعمال تنسيق المواقع (, بجهة محافظة القليوبية 2شارع عمر 

المختار الحرس الوطنى ملك/ابراهيم محمد الصابر ابراهيم

47 - وسام مسعد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 570 ورقم 

قيد 71533    محل رئيسى  عن اتيلية وايجار فساتين افراح, بجهة محافظة القليوبية 5 ش محمد نجيب ميت 

راضى ملك/ احمد عبد الحميد مصطفى عبد الحميد
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48 - ايمان محمد عبد الفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 581 

ورقم قيد 71534    محل رئيسى  عن مكتب تجارة مستحضرات التجميل فيما عدا الدويه البشريه, بجهة محافظة 

القليوبية 26 ش المعهد الدينى - بنها  ملك / عادل عبد العزيز سلم

فروع الفراد

1 - محمد عبد الواحد متولى بيومى  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   371 ورقم قيد   71056  محل فرعى  

عن مكتب توريدات عمومية ) فيماعدا توريد العمالة و الكمبيوتر و النترنت ( وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة 

القليوبية طوخ ميدان الحرازيه بجوار معرض القليوبيه ملك / شرين ممدوح عبد النبى

2 - السيد عبد الرازق ادريس محمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   407 ورقم قيد   63776  محل فرعى  

عن تعديل مسمى النشاط الى/تربيه وبيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية كفر طحله ملك/ السيد عبد الرازق ادريس 

محمد

3 - احمد عبد اللطيف عبد الفتاح مصطفى  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   443 ورقم قيد   71506  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع أخشاب  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 16 ش محمد مهدى عرفه الحى العاشر

4 - احمد عبد اللطيف عبد الفتاح مصطفى  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   443 ورقم قيد   71506  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع أخشاب  بجهة محافظة القليوبية مركز شبين القناطر عزبة العسايله ملك حمدى عبداللطيف 

مصطفى

5 - وفاء على محمد عز عفيفى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   479 ورقم قيد   71515  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / نقل عمال داخل الجمهورية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر 

- نوي - القليوبيه

6 - وفاء على محمد عز عفيفى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   479 ورقم قيد   71515  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / نقل عمال داخل الجمهورية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة الرهاوى امبابه

7 - حسن احمد حسن علي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   510 ورقم قيد   71523  محل فرعى  عن تعديل 

النشاط للمركز الرئيسى / ليصبح استيراد وتصدير  بجهة محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / ش 

عرب وزه ترسا ابو النمرس

8 - حسن احمد حسن علي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   510 ورقم قيد   71523  محل فرعى  عن تعديل 

النشاط للمركز الرئيسى / ليصبح استيراد وتصدير  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/مركز بنها نقباس 

القليوبية ملك قمر عاشور جوده غنيم

قيود الشركات

1 - ناجى فتحى ناجى وشريكيه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

410 ورقم قيد  71503    مركز عام  عن التصديرفى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك  بجهة محافظة 

القليوبية شارع الحريه بجوار معرض اولد عياد بملك/هانى فارق احمد
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - شرين عبدالغنى عبدالفتاح السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69397 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  

1784 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

2 - زكى عبد الحميد زكى عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64836 قيد فى 12-05-2008 برقم ايداع  

1212 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

3 - عصام عبد ا السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70789 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  599 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

4 - سيف ناصف حلمى محمد بصل  تاجر فرد سبق قيده برقم   71174 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  

2314 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشنط نهائيا

5 - محمد شكر حسينى شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   66971 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع  490 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

6 - عصام احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   56944 قيد فى 10-04-2002 برقم ايداع  977 وفى تاريخ  

07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

7 - رجب احمد عبد العزيز عفيفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   71347 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع  

3385 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

8 - جميل عزيز شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   44771 قيد فى 03-05-1990 برقم ايداع  1474 وفى تاريخ  

09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط للوفاه

9 - محمد الزناتى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71198 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع  2421 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

10 - أحمد السيد مصلحى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   68212 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع  2118 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للوفاه

11 - طريف مسعود مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39599 قيد فى 25-07-1987 برقم ايداع  2169 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

12 - هناء محمد عرابى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67635 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع  436 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

13 - عادل سيدهم سركيس سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   64981 قيد فى 02-09-2008 برقم ايداع  2207 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

14 - رضا احمد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69753 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  514 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

15 - فاطمة عبدالغنى عبدالصانع عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70042 قيد فى 05-07-2021 برقم 

ايداع  1535 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

16 - هانى عوض احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   71086 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  1903 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

17 - عبد الرازق الصادق غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30587 قيد فى 26-07-1981 برقم ايداع  1890 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للوفاه

18 - عبد الحاكم جاد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   60031 قيد فى 07-06-2004 برقم ايداع  1635 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للوفاه

19 - سنيه عبدالسلم احمد فروح  تاجر فرد سبق قيده برقم   68266 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع  2490 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

20 - احمد محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   70738 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  403 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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21 - أحمد محمد عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71114 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

2021 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

22 - عليه محمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   56958 قيد فى 15-04-2002 برقم ايداع  1022 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

23 - احمد يسن محمود محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   66390 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع  

2476 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

24 - ممدوح عبد الغنى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   57841 قيد فى 28-09-2002 برقم ايداع  

2923 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

25 - سماح حمدى محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   64465 قيد فى 21-08-2007 برقم ايداع  

2497 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

26 - زنهم اسماعيل محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63557 قيد فى 11-10-2006 برقم ايداع  3720 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لنرك النشاط نهائيا

27 - احمد الرفاعى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61476 قيد فى 20-07-2005 برقم ايداع  2289 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

28 - ضياء محمد احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   66618 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع  1062 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

29 - فهيمه رفاعي عبدالحميد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   70617 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

3412 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

30 - محمد احمد عزالدين محمد ابراهيم المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56617 قيد فى 2001-12-10 

برقم ايداع  3636 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

31 - زيدان فتحى عبد المرضى برقوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66911 قيد فى 20-01-2013 برقم ايداع  

128 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

32 - وائل محمد السعيد دسوقى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71348 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع  

3390 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - ياسر السيد عبدالغنى محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   68241 قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع   

2312 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - السيد عبدالرازق ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   63776 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع   

4359 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - صلح عبد السلم محمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم   68059 قيد فى 23-05-2016 برقم ايداع   

1296 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - ابراهيم سعيد الشحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   65783 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع   1110 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

5 - رمضان زكريا احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   69810 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع   684 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمد حسن على حسن عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم   69878 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   923 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

7 - عبدالوهاب عمران احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   69521 قيد فى 25-02-2020 برقم ايداع   

364 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد يحى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   63288 قيد فى 13-08-2006 برقم ايداع   3067 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

9 - سلمى عوض ا عبدالعليم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   68912 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع   

1399 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - عاطف منير عوض ا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    70434 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

2607 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى / الدور 

الرض  كفر صليب سلمه ملك /  كنسيه السيده العذراء مريم بكفر صليب المدير المسؤل بيشوى نبيل عبده

2 - السيد حلمى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    70820 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    756 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبه الصلح الزراعى ملك/حلمى السيد 

على شنب

3 - محمد عبد الواحد متولي بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم    71056 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

1757 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طوخ ميدان الحرازيه بجوار 

معرض القليوبيه ملك / شرين ممدوح عبد النبى

4 - السيد عبدالرازق ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63776 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر طحله ملك/ السيد عبد 

الرازق ادريس محمد

5 - السيد عبدالرازق ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63776 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر طحله ملك /السيد عبد 

الرازق ادريس محمد

6 - ادور كمال جرجس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    71340 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

3337 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش الجلء _ 

رانيا مول _بنها _القليوبية ملك/ حسام حافظ حسين

7 - ابراهيم سعيد الشحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65783 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    1110 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/بطا ملك/احمد الشحات 

احمد

8 - ايمن السيد امام السيد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    59728 قيد فى 20-03-2004 برقم ايداع    815 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش جمال عبد الناصر 

_ كفر شكر ملك/ سعيد متولى ابراهيم زايد

9 - مجدى فتحى عودة ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61507 قيد فى 03-07-2005 برقم ايداع    2400 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / محل بالدور 

الرضى _ش عطا _بنها ملك/ فايزة رياض طلبه رزق

10 - سالم فتحى سالم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    66014 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع    2752 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دور ارضي _تصفا_ كفر شكر ملك/ 

ناصر فتحى سالم موسى

11 - عبد الباسط محمد على مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    71177 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    

2333 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ الدور 

الرضى _ش ترعة الشارة _ منشية النور بنها ملك عبد الباسط محمد على مسعود

12 - علء محمد دياب على سويد تاجر فرد سبق قيده برقم    62785 قيد فى 16-05-2006 برقم ايداع    

1818 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم8 مربع1153 

الشيراتون -الدور الرابع

13 - سحر يسن احمد طه المام تاجر فرد سبق قيده برقم    65427 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع    2192 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الشموت ش داير الناحية ملك/ احمد محمد 

الهادى عفيفى مقلد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - عاطف منير عوض ا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  70434 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

2607وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى / تصنيع اثاث خشبى

2 - السيد عبدالرازق ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63776 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    

4359وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع /تربيه وبيع دواجن

3 - السيد عبدالرازق ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63776 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    

4359وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى/تربيه وبيع دواجن

4 - صلح عبد السلم محمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  68059 قيد فى 23-05-2016 برقم ايداع    

1296وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  المقاولت العامه لمعالجه المياه والصرف الصحى

5 - ادور كمال جرجس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  71340 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    3337

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /تجارة ملبس فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها

6 - ابراهيم سعيد الشحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65783 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    1110

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مكتب توريدات عموميه فما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والنتر نت

7 - سالم فتحى سالم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  66014 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع    2752وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تعبئة وتغليف مواد كيميائيه )كحول اليثلي( 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة

8 - محمد حسن على حسن عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم  69878 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    923

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مكتب تصدير

9 - ايهاب كمال سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70717 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    323وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ دعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف و 

المجلت و الكتب الدينية و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لذلك

10 - هيثم محمود الطوخى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63808 قيد فى 18-12-2006 برقم ايداع    4437

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الكبيوتر 

والنترنت

11 - حسن احمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  71523 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع    510وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراج بيانات الفرع بتعديل مسمى النشاط الى / تصنيع 

البلستيك ومواد التعبئه والتغليف لدى النفس والغير

12 - سحر يسن احمد طه المام تاجر فرد سبق قيده برقم  65427 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع    2192

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة العلف

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70011 وتم ايداعه بتاريخ   

21-06-2021  برقم ايداع 1,411.000 الى : محمد جميل يونس محمد خشاله

2 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   71509 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 447.000 الى : عوض محمد عبدالعبود منصور

3 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71509 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 447.000 الى : ل يوجد

4 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59728 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2004  برقم ايداع 815.000 الى : اتيليه السلطانة

5 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70717 وتم ايداعه بتاريخ   

03-02-2022  برقم ايداع 323.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ تريند للدعايه والعلن

الشخاص

1 - احمد عبداللطيف عبدالفتاح مصطفى  مدير فرع المقيد برقم قيد   71506 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-15 

برقم ايداع    443تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

2 - عوض محمد عبدالمعبود منصور  مدير فرع المقيد برقم قيد   71509 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-15 

برقم ايداع    447تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - تعديل اسم الشركة الى جمالت محمد السيد السباغ وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    28119 قيدت فى 

25-10-1979 برقم ايداع   2570 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

شركه توصيه بسيطه مصدق عليه برقم 841 لسنه 2022 شركات جنوب بنها تم فسخ الشركه واستلم كل طرف 

حصته فى راس مال الشركه

2 - خطاب عبدالمنعم خطاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    49086 قيدت فى 31-07-1995 برقم ايداع   

1967 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن موثق برقم 200 

لسنه 2023 شهر عقارى تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك حصته فى راس المال

3 - محمد رشاد عودة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    45702 قيدت فى 02-01-1991 برقم ايداع   34 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركه تضامن مصدق على توقيعاته برقم 727 

لسنه 2022 ومشهر عنخ اتفق الشركاء على تصفيه وحل المركز العام والفرع نهائيا

4 - محمد رشاد عودة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    45702 قيدت فى 25-07-2005 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركه تضامن مصدق على 

توقيعاته برقم 727 لسنه 2022 ومشهر عنه اتفق الشركاء على تصفيه وحل الشركه نهائيا للمركز العام والفرع

5 - شركه البدر للنسيج الميكانيكى   شركة سبق قيدها برقم    45702 قيدت فى 25-07-2005 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركه تضامن مصدق على 

توقيعاته برقم 727 لسنه 2022 ومشهر عنه اتفق الشركاء على تصفيه وحل الشركه نهائيا للمركز العام والفرع

6 - لمياء سعد طه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    58662 قيدت فى 25-06-2003 برقم ايداع   1572 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه تضامن مصدق عيه برقم 470لسنه 

2023 كفر شكر تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك حقه فى راس المال وخلفه

7 - شركة العربى للتجارة والصناعة0ش00م00م   شركة سبق قيدها برقم    62215 قيدت فى 2006-01-30 

برقم ايداع   282 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير القاهره رقم  830 

فى 2006/1/19 للستغناء عن الفرع

8 - شركه ماردينى للنسيج تريكو اخوان مارابنى   شركة سبق قيدها برقم    35932 قيدت فى 1985-03-13 

برقم ايداع   823 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب طلب التاشير الوارد لنا من 

القاهره برقم 14863 فى 2023/2/12 تم الغاء الفرع

9 - تعديل اسم الشركة الى شركة نبيلتكس للنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة   شركة سبق قيدها برقم    

33105 قيدت فى 23-04-1983 برقم ايداع   1272 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ شركه تضامن ملخصه مسجل برقم 122 لسنه 2023 شركات جنوب بنها ومشهر عنه تم فسخ 

الشركه فسخا نهائيا واستلم كل منهم نصيبه

10 - ابراهيم محى رحيل خليفة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    68215 قيدت فى 31-08-2016 برقم ايداع   

2129 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ برقم 427 ع لسنه 2023وحل 

الشركه نهائيا وتم استلم كل طرف كافه مستحقاتهم الماليه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - احمد زكريا زكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69158 قيدت فى 31-12-2018 برقم ايداع    3492

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

2 - احمد مرجان محمد خطاب وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     70778 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    

570وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

3 - تعديل اسم الشركة الى ترمو بلستيك السبيلى شركة سبق قيدها برقم     32774 قيدت فى 1983-02-26 

برقم ايداع    587وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - تعديل اسم الشركه ليصبح / احمد محمد مصطفى منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38416 قيدت فى 

04-11-1986 برقم ايداع    3766وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000.000

العناوين

1 - شركة العربى للتجارة والصناعة0ش00م00م شركة سبق قيدها برقم     62215 قيدت فى 2006-01-30 

برقم ايداع    282وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 3-4-5-6-7 بالعماره 

رقم 1 امام مشروع طراد النيل بنها الجديده

2 - تعديل اسم الشركة الى ترمو بلستيك السبيلى شركة سبق قيدها برقم     32774 قيدت فى 1983-02-26 

برقم ايداع    587وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / القاهره الجديده التجمع الخامس فيل  رفيق السبيلى محليه رقم 5 ص رقم 4 ق 89 بملك / رفيق حسين 

السبيلى

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح / احمد محمد مصطفى منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38416 قيدت فى 

04-11-1986 برقم ايداع    3766وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى / شارع  عبد الحليم محمود حوض الدكر الشرقى طريق المعاهده بجوار شركه مصر للتجاره 

الخارجيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - احمد مرجان محمد خطاب وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     70778 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغرض من الشركه تجاره وتوزيع وتوريد الدويه 

ومستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير

2 - تعديل اسم الشركه ليصبح / احمد محمد مصطفى منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38416 قيدت فى 

04-11-1986 برقم ايداع    3766 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه/ ليصبح / مصنع نسيج وتريكو وصبغات وتجهيز الملبس الداخليه

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركة الى ترمو بلستيك السبيلى شركة سبق قيدها برقم     32774 قيدت فى 1983-02-26 

برقم ايداع    587 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70778   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2022 برقم ايداع    570 الى   احمد مرجان محمد خطاب وشركاءه

2 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70976   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    1402 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح /مينا حليم عزيز 

وشريكه

3 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38416   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-1986 برقم ايداع    3766 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / احمد محمد مصطفى منصور 

وشركاه
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الشخاص

1 - صلح محمد سعيد محمود سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13275   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-1964 برقم ايداع   664 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1975  بــ :  الدكتور المهندس / صلح محمد 

سعيد محمود سليمان رئيسا لمجلس ادارة الشركة لمدة عام

2 - ادهم رفيق حسين  البيلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32774   وتم ايداعه بتاريخ    1983-02-26 

برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2001  بــ :  

3 - ادم رفيق حسين السبيلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32774   وتم ايداعه بتاريخ    1983-02-26 

برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2001  بــ :  

4 - رفيق حسين سيد السبيلى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    32774   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1983 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2001  بــ :  المدير المسئول له حق الداره 

والتوقيع منفردا وله حق توكيل او تفويض الغير وكذا الرهن والقتراض وكفاله الغير امام البنوك وكافه المصالح 

الحكوميه

5 - احمد زكريا زكى على عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    69158   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2018 برقم ايداع   3492 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2018  بــ :  

6 - وليد زكريا زكى على عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    69158   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2018 برقم ايداع   3492 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2018  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

للطرف الول والثانى مجتمعين او منفردين

7 - سامح اسماعيل عباس عثمان  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    30644   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1981 برقم ايداع   2173 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2020  بــ :  بدل من السيده / ايمان احمد احمد 

شوارة ويحل محلها فى جميع الختصاصات الوارده بعقد تعديل رقم 112 لسنه 2022

8 - عبد العاطىصبحى عبد العاطى

السيد رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70778   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2022 برقم ايداع   

570 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  الداره وحق التوقيع موكله للطرفين والشريكين الول والثانى 

مجتمعين والثالث والرابع مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها لتحقيق غرض الشركه  

وضمن اغراضها وعنوانها من الناحيه الماليه والقانونيه وحق التصرفات القانونيه من رهن او بيع عقارات الشركه 

او الحصول على قروض فيجب ان تصدر موافقه من الطرفين الول والثانى مجتمعين والثالث والرايع مجتمعين 

او منفردين

9 - محمد مرجان محمد خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70778   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

10 - مصطفى محمد مصطفى منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    38416   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1986 برقم ايداع   3766 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  من الشركه واستلمه كافه حقوقه

11 - خالد مصطفى  محمد مصطفى منصور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    38416   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-11-1986 برقم ايداع   3766 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  واحمد محمد مصطفى 

منصور

12 - عمرو مصطفى محمد مصطفى منصور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38416   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1986 برقم ايداع   3766 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع مجتمعين او 

منفردين واتفق الشركاء انه من حق الطرف اثانى والثالث والرابع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين 

التعامل مع البنوك باسم الشركه وفتح الحسابات وكذالك حق القتراض وحق التوقيع على عقود الرهن والتسهيلت 

الئتمانيه وحق اصدار خطابات الضمان من البنوك وجميع المؤسسات الماليه داخل وخارج الجمهوريه
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تجديد افراد

1 - زينب عبدالوهاب عبدالفتاح اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24530   قيدت فى   09-04-1977 برقم 

ايداع    2486 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

2 - زكى عبد الحميد زكى عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64836   قيدت فى   12-05-2008 برقم 

ايداع    1212 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

3 - عبد الرافع عبد الحميد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25192   قيدت فى   1977-10-15 

برقم ايداع    3721 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

4 - ماجد محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57752   قيدت فى   17-09-2002 برقم ايداع    

2566 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

5 - محمد عبدالعظيم السيد شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63640   قيدت فى   12-11-2006 برقم ايداع    

3959 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

6 - وائل عبدالمنعم سعد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68533   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

1479 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

7 - احمد حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27214   قيدت فى   17-03-1979 برقم ايداع    622 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

8 - محمد شكر حسينى شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66971   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

490 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

9 - عبد الفتاح السيد أبو الخير حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68713   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    3086 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

10 - علي جمال الدين علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28866   قيدت فى   17-04-1980 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-16

11 - عصام احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56944   قيدت فى   10-04-2002 برقم ايداع    977 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

12 - عمرو نجيب محفوظ جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58188   قيدت فى   25-01-2003 برقم ايداع    

182 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-24

13 - عبد الستار حمدى عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53745   قيدت فى   12-12-1999 برقم ايداع    

3845 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-11

14 - هشام عبدالحليم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60183   قيدت فى   20-07-2004 برقم ايداع    

2115 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

15 - فوزيه محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17191   قيدت فى   13-09-1971 برقم ايداع    1007 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

16 - جميل عزيز شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44771   قيدت فى   03-05-1990 برقم ايداع    1474 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

17 - عبدا حسن العشرى على جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47126   قيدت فى   1992-12-07 

برقم ايداع    3310 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

18 - محمد شبل احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50846   قيدت فى   21-04-1997 برقم ايداع    

1158 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

19 - ايمن محمود مصطفى ابراهيم حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54583   قيدت فى   2000-06-17 

برقم ايداع    2032 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16
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20 - السيد عبدالرازق ادريس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63776   قيدت فى   11-12-2006 برقم 

ايداع    4359 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

21 - طارق طلعت السيد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66667   قيدت فى   11-06-2012 برقم 

ايداع    1420 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

22 - احمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66964   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

23 - طريف مسعود مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39599   قيدت فى   25-07-1987 برقم ايداع    

2169 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

24 - محمد عبدالعليم مرسى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49012   قيدت فى   04-07-1995 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

25 - عبدالسميع احمد عبدالسميع جبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52724   قيدت فى   20-03-1999 برقم 

ايداع    851 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

26 - هناء محمد عرابى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67635   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

27 - محمد ابوالمحاسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29987   قيدت فى   12-02-1981 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

28 - محمود عبد العليم عبد العظيم فروح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60782   قيدت فى   2005-02-09 

برقم ايداع    357 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

29 - عفت فايق عليوه نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67475   قيدت فى   04-09-2014 برقم ايداع    

1590 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

30 - حسين صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42813   قيدت فى   21-02-1989 برقم ايداع    857 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-20

31 - مها فوزى عبدالعظيم عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57347   قيدت فى   17-07-2002 برقم ايداع    

1997 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

32 - عبد الرازق الصادق غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30587   قيدت فى   26-07-1981 برقم ايداع    

1890 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

33 - اسلم فؤاد عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51658   قيدت فى   05-03-1998 برقم ايداع    

577 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

34 - ناجى عربى محمد الديرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52935   قيدت فى   20-05-1999 برقم ايداع    

1499 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

35 - محمد عزت عبدا عبدالحميد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55363   قيدت فى   2000-12-11 

برقم ايداع    3985 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-10

36 - يوسف بلك يسى بلك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64611   قيدت فى   18-11-2007 برقم ايداع    

3247 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

37 - ابراهيم سعيد الشحات احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65783   قيدت فى   28-04-2010 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

38 - احمد صدقى ابوالغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45443   قيدت فى   04-11-1990 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

39 - يسرى عبد العزيز ابراهيم عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58157   قيدت فى   13-01-2003 برقم 

ايداع    91 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

40 - عماد سالم الدسوقى عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62170   قيدت فى   23-01-2006 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-22
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41 - عزت محمد حلمى محمد محمد العسر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63562   قيدت فى   2006-10-12 

برقم ايداع    3729 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

42 - سمير حسن جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40539   قيدت فى   27-12-1987 برقم ايداع    4155 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

43 - الغباشى للمقاولت الحكوميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51093   قيدت فى   30-06-1997 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

44 - عليه محمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56958   قيدت فى   15-04-2002 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

45 - باسم مجدى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63336   قيدت فى   23-08-2006 برقم ايداع    

3185 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

46 - ممدوح عبد الغنى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57841   قيدت فى   28-09-2002 برقم ايداع    

2923 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

47 - سماح حمدى محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64465   قيدت فى   21-08-2007 برقم 

ايداع    2497 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

48 - عادل محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57374   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

2058 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

49 - عادل محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57374   قيدت فى   08-10-2017 برقم ايداع    

2503 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

50 - زنهم اسماعيل محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63557   قيدت فى   11-10-2006 برقم ايداع    

3720 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

51 - طعيمه محمد ابراهيم طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40846   قيدت فى   27-02-1988 برقم ايداع    

708 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

52 - ليلى مصطفى عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43539   قيدت فى   19-07-1989 برقم ايداع    

2959 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

53 - احمد الرفاعى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61476   قيدت فى   20-07-2005 برقم ايداع    

2289 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-07-19

54 - منى ابراهيم جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63062   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

2487 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

55 - محمود سليمان مرسى الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66485   قيدت فى   30-10-2012 برقم 

ايداع    2347 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

56 - محمود سليمان مرسى الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66485   قيدت فى   27-12-2011 برقم 

ايداع    3167 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

57 - ضياء محمد احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66618   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

1062 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

58 - محمد احمد عزالدين محمد ابراهيم المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56617   قيدت فى   

10-12-2001 برقم ايداع    3636 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-09

59 - هيثم محمود الطوخى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63808   قيدت فى   18-12-2006 برقم ايداع    

4437 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

60 - هانى شفيق محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64443   قيدت فى   12-08-2007 برقم ايداع    

2412 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11
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61 - عماد السيد فتحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68726   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

3190 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

62 - محمد جمال محمد ابراهيم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68745   قيدت فى   01-01-2018 برقم 

ايداع    13 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

63 - عز الدين عبد التواب حسنى المدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38545   قيدت فى   1986-12-03 

برقم ايداع    4103 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

64 - طارق سالم على بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57593   قيدت فى   28-08-2002 برقم ايداع    

2497 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

65 - محمد يحى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63288   قيدت فى   13-08-2006 برقم ايداع    

3067 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12

66 - سحر يسن احمد طه المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65427   قيدت فى   30-07-2009 برقم ايداع    

2192 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

67 - زيدان فتحى عبد المرضى برقوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66911   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    128 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19
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تجديد شركات

1 - تعديل اسم الشركة الى جمالت محمد السيد السباغ وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   28119  قيدت فى  

25-10-1979 برقم ايداع   2570 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2024  12:00:00ص

2 - هانى صلح عبدالحميد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   54370  قيدت فى  29-04-2000 برقم ايداع   

1463 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2025  12:00:00ص

3 - محمد يوسف محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   68677  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

2721 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

4 - سامى معوض سركيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46524  قيدت فى  21-01-1992 برقم ايداع   

210 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2027  12:00:00ص

5 - صلح عرفات ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48222  قيدت فى  20-06-1994 برقم ايداع   

1613 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2024  12:00:00ص

6 - لمياء سعد طه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   58662  قيدت فى  25-06-2003 برقم ايداع   1572 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2023  12:00:00ص

7 - شركة العربى للتجارة والصناعة0ش00م00م   شركة سبق قيدها برقم :   62215  قيدت فى  

30-01-2006 برقم ايداع   282 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2026  12:00:00ص

8 - شركه ماردينى للنسيج تريكو اخوان مارابنى   شركة سبق قيدها برقم :   35932  قيدت فى  1985-03-13 

برقم ايداع   823 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2025  

12:00:00ص

9 - الشركة المتحدة للتبريد   شركة سبق قيدها برقم :   32125  قيدت فى  05-09-1982 برقم ايداع   2386 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

10 - تعديل السم التجاري المتحده للتبريد)س0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   32125  قيدت فى  

05-09-1982 برقم ايداع   2386 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/09/2027  12:00:00ص

11 - تعديل اسم الشركة الى ترمو بلستيك السبيلى   شركة سبق قيدها برقم :   32774  قيدت فى  

26-02-1983 برقم ايداع   587 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2028  12:00:00ص

12 - ابراهيم السيد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46678  قيدت فى  17-02-1996 برقم ايداع   

457 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2026  12:00:00ص

13 - اولد على حسن الشيمى للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   64711  قيدت فى  

31-01-2008 برقم ايداع   239 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

14 - اولد على حسن الشيمى للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   64711  قيدت فى  

08-03-2017 برقم ايداع   593 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2027  12:00:00ص

15 - ابراهيم محى رحيل خليفة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   68215  قيدت فى  31-08-2016 برقم 

ايداع   2129 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص
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