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قيود أفراد

1 - احمد عصام فتحى ابو العزم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 283 ورقم 

قيد 19371    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الحيونات الليفه وطيور الزينه دون التعبئه والتغليف, بجهة 

محافظة القاهرة 14 أ ش يوسف على عبد الرحمن محل رقم 2

2 - فادى توفيق جيد دوس تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 284 ورقم قيد 

19372    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 20ش خيرى 

غرب حلوان

3 - ملكه جمال سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 287 ورقم قيد 

19373    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها و ادوات الطباعه والدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة برج 45 ش لطيف على مصطفى صفوت

4 - هانى عيد متولى عطوه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 289 ورقم 

قيد 19374    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و استيراد ) فيماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ودون 

توريد العماله ودون ادوات الطباعة والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 19 ش الجهاد عزبه الوالده حلوان

5 - مصطفى يسرى عبدالحفيظ على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 291 

ورقم قيد 19376    محل رئيسى  عن تجاره الغلل, بجهة محافظة القاهرة 17 شارع الوسط عرب غنيم

6 - اسلم محمد محمود عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 293 

ورقم قيد 19377    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 12ش سلم عرب 

المعصره حلوان

7 - وائل يسن محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 295 ورقم قيد 

19378    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة بلوك 25 م المرازيق

8 - محمد صلح النجار عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 306 

ورقم قيد 19380    محل رئيسى  عن بيتزا وفطائر, بجهة محافظة القاهرة ش الفرن اللى من ش الميدان ح 

حلوان

9 - حسين رضا العوضى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 307 

ورقم قيد 19381    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه دون الكمبيوتر, بجهة محافظة القاهرة 1 مول الرحمه 

ش العشرين القبلى / حلوان

10 - رجاء زينهم فوزى خطاب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

308 ورقم قيد 19382    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه دون التعبة  والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 5ش 

فؤاد حامد سيد على عزبه كامل صدقى / حلوان

11 - محمد سعيد هاشم محمد غالى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 310 

ورقم قيد 19383    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ) فيماعدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعه والدعايه  والعلن ودون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة مدينه 15 مايو مجاوره 20 مجموعه 2
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12 - مصطفي حسن عبدالحميد خميس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

326 ورقم قيد 19385    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه وبيع وتاجير معدات والتصدير 

والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من مجموعه 6, بجهة محافظة القاهرة 43 ش خسرو علي ش 

اسماعيل كامل نموذج أ شقه 23 حلوان

13 - عصام عشرى عبدالحى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

327 ورقم قيد 19386    محل رئيسى  عن توريد ونقل وتجارة السمنت ) فيماعدا التعبئه (, بجهة محافظة 

القاهرة 3 ش حسين حسونه بجوار النقطه كفر العلو

14 - سماح محمد عباس عبدالعال يونس تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

336 ورقم قيد 19387    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 41 ش احمد بدوى

15 - رجب محمد فراج احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 340 ورقم 

قيد 19388    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 68 ش محمد سيد احمد

16 - خيرى ابوبكر حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 346 

ورقم قيد 19389    محل رئيسى  عن بيع حلوى من العجين, بجهة محافظة القاهرة مجاورة 3 حى رجال العمال 

محل 1 د

17 - عبدالرحمن مجدى عبدا عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

347 ورقم قيد 19390    محل رئيسى  عن تجارة سجاد و التوريدات العموميه ) فبماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماتها ودن توريد العماله ودون توريد ادوات الطباعه والدعايا والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 17عاطف 

البرقوقى - شقه 4

18 - عل محمود خيرى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 348 ورقم 

قيد 19391    محل رئيسى  عن تاجير سيارات, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع 1 تقسيم فريد زكى حدائق حلوان

19 - جورج فرج عدلى فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 356 ورقم 

قيد 19392    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبيل اونلين, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12شارع 

الدكتور الوكيل المعصره بالدور الول بعد

20 - ابراهيم محمد عبد الحميد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

364 ورقم قيد 19393    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع مصطفى محمد ناحيه 

ش الترعه

21 - صيدليه د/ احمد صبري الجديده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

366 ورقم قيد 19395    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة قطعه 64من شارع العشرين القبلى 

المعصرة

22 - عبدالمعطي للجهزه الكهربائيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 365 

ورقم قيد 19394    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه بالعموله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش احمد 

نورالدين كفرالعلو    محل رقم 1

23 - عبد الوهاب السيد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 367 

ورقم قيد 19396    محل رئيسى  عن كافيه دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة 7 ش مصطفى صفوت تقاطع 

شارع برهان
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24 - هدى محمد عبدالعاطي محمد ابوحجر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

370 ورقم قيد 19397    محل رئيسى  عن تجارة طيور مجمده, بجهة محافظة القاهرة سوق مجاوره 35  محل 

11

25 - دعاء محمد صابر معوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 377 ورقم 

قيد 19398    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيماعد الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 

32زكى تقاطع رياض

26 - رانيا جمال احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 383 ورقم 

قيد 19399    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة القاهرة عماره 19 

مجاوره 20 مجموعه 3 - / - شقه رقم 7

27 - حمدى محمد بخيت محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 389 ورقم 

قيد 19400    محل رئيسى  عن ورشه حداده كريتال, بجهة محافظة القاهرة 62 ش زهير متفرع من الرشاح محل 

2- المعصره

28 - وفاء سعيد عطيه عبدالكافي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 390 

ورقم قيد 19401    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى فيما عدا المن والحراسه الكاميرات اللسكلية واصدر 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 47ش عبدالرحمن

29 - طه عبدالتواب طه محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 399 

ورقم قيد 19402    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها و ادوات 

الطباعه و الدهايه والعلن و توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 3ش حسين حسونه بجوار النقطه كفر العلو

30 - محمد اسماعيل طه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 400 ورقم 

قيد 19403    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 56ش شريف غرب مدينة حلوان

31 - هبه ممدوح يوسف محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

401 ورقم قيد 19404    محل رئيسى  عن خدمات مكافحه افات, بجهة محافظة القاهرة 145 ش سعد الدسوقى 

المشروع المريكى

32 - صلح احمد عبدالمحسن محجوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

433 ورقم قيد 19407    محل رئيسى  عن تشطيبات, بجهة محافظة القاهرة 5شارع سعد ابو جمعه من شارع 

المشتل - المله

33 - هيثم صابر علي عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 434 

ورقم قيد 19408    محل رئيسى  عن تجميع المخلفات غير خطره, بجهة محافظة القاهرة 5مصطفي وحيد المله

34 - مايسه محمد الدسوقي علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 440 

ورقم قيد 19409    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا اجهزه الكمبيوترومستلزماتها و ادوات الطباعه و الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة العقار 30 و 32 ش برهان تقاطع حيدر    شقه

35 - محمود عبد المعبود لنقل العمال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

444 ورقم قيد 19410    محل رئيسى  عن متعهد نقل عمال ) دون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة مساكن 

السكه الحديد عزبة زين حلوان
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36 - محمد شعبان محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 459 

ورقم قيد 19412    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة القاهرة سوق مجاورة 15 -مدينة 15 

مايو

37 - وجيه حامد محمود الطوبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 465 

ورقم قيد 19413    محل رئيسى  عن محمصة, بجهة محافظة القاهرة 34ش محمد سيد احمد ق230امام البوسطه

38 - محمد حسين سعد الدين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 468 

ورقم قيد 19414    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة 9 ش حسن حماد من ش 9 

شارع ركن الياسمين

39 - محمد سلم سلمه حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 472 

ورقم قيد 19415    محل رئيسى  عن إدارة مطاعم وكافتيريات, بجهة محافظة القاهرة 1شارع الوسط عرب احمد 

غنيم -  / - شقه

40 - اشرف رجب عطيه السيد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

478 ورقم قيد 19416    محل رئيسى  عن غيار زيت سيارات, بجهة محافظة القاهرة شارع المصانع الحربيه - 

عزبه زين

41 - حسام الشحات الشحات محمد الخياري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 484 ورقم قيد 19418    محل رئيسى  عن اداره المطاعم و الكافيهات, بجهة محافظة القاهرة مجاوره 7 

حى و

42 - احمد ابراهيم حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 486 ورقم 

قيد 19419    محل رئيسى  عن سايبر فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة ش عبد ا  ارضي  محل

43 - محمد رجب ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 496 

ورقم قيد 19421    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 48حلوان البلد داير الناحيه الشرقى

44 - محمد خالد حسين حامد عوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 497 

ورقم قيد 19422    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 19حلوان19 ش عبدالرحمن

45 - سعاد عبدالفتاح عبدالعال حنفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 500 

ورقم قيد 19423    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, بجهة محافظة 

القاهرة سوق مجاوره 15 محل تجاري 16/2

46 - رمضان معتمد سيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 505 ورقم 

قيد 19424    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع الهدى و النور - تقسيم فريد 

زكى - حدائق حلوان

47 - على صلح محمد بدرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 508 ورقم 

قيد 19425    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 53 ش عثمان بن عفان قسم المعصره

48 - سلمه جمال سلمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 512 ورقم 

قيد 19426    محل رئيسى  عن تجارة موبيليا ماعدا التصنيع, بجهة محافظة القاهرة 70 ش محمد سيد احمد 

تقاطع ش رايل

Page 5 of 24 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

49 - كريم رضا ابو الفضل عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

514 ورقم قيد 19427    محل رئيسى  عن تجارة احذيه حريمى, بجهة محافظة القاهرة 38 ش راغب

50 - محمود ابراهيم عبدالرؤف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 516 ورقم قيد 19428    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه ) التعبئه والتغليف (, بجهة محافظة 

القاهرة 38 الحريه تقسيم التحاد الشتراكى حوض حمامات حلوان

51 - اميرة عبد العزيز محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 519 

ورقم قيد 19430    محل رئيسى  عن التجارة اللكترونية فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ., بجهة محافظة القاهرة مايو 

/ عقار 6 ش كورنيش النيل بجوار مزرعة هلل طلبة /حلوان

52 - وفاء محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 522 ورقم 

قيد 19431    محل رئيسى  عن تجارة احذيه دون التعبئة والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 5 ش منصور حلوان 

قسم 15 مايو

53 - محمد موسى محى الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 527 

ورقم قيد 19432    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة القاهرة 88 عاطف البرقوقي مدخل 1 اسكان 

ناصر

54 - محمد طاهر ابو زيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 539 

ورقم قيد 19433    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها و ادوات 

الطباعه وتوريد العمالع والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة عماره 2 مجموعه 4 مجاورة 22 قسم 15 مايو   

شقه 1

55 - احمد محمد عيسى خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 543 ورقم 

قيد 19434    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش احمد بدوى بجوار جامع الدسوقى 

حلوان قسم حلوان

56 - حازم اشرف احمد عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 544 

ورقم قيد 19435    محل رئيسى  عن بلى استيشن  )فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيض 

اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة 22 ب ش محمد سيد احمد

57 - اسلم الدين احمد عبدالنبى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 548 ورقم قيد 19437    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة شارع البورصه داخل السوق

58 - احمد سيد عبد الحق على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 549 ورقم 

قيد 19438    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كمبيوتر و مستلزماتها فيما عدا خدمات النترنت بعدالحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار 100 أ ش منصور محل 5

59 - عمرو محمد احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 550 ورقم 

قيد 19439    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة 34 المحل رقم 1 ش راغب قسم المعصره

60 - اميره فهمي عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 551 

ورقم قيد 19440    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شارع شريف تقاطع ذو الفقار
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61 - على عبدالعال محمد عواجه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 552 

ورقم قيد 19441    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 37 ش عبدالوارث من جمال 

عبدالناصر مدينه الهدى

62 - بسمه محمد فارس محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 561 

ورقم قيد 19442    محل رئيسى  عن تسويق عقارى بدون التسويق الكترونى, بجهة محافظة القاهرة شارع 

كورنيش النيل برج الولء حدائق حلوان

فروع الفراد

1 - محمد رضوان محمد سعيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   270 ورقم قيد   19370  محل فرعى  عن 

مكتب  نقل عمال و ايجار سيارات بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز النقل البرى الداخلى و الخارجى  

بجهة محافظة القاهرة الموافقة على افتتاح فرع بالعنوان / ش كورنيش النيل امام بنزينه مصر

2 - محمد رضوان محمد سعيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   270 ورقم قيد   19370  محل فرعى  عن 

مكتب  نقل عمال و ايجار سيارات بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز النقل البرى الداخلى و الخارجى  

بجهة محافظة الجيزة شارع المام الشافعى من شارع جسر المنوات - منى المير

3 - احمد موسي حميده امين  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   325 ورقم قيد   15950  محل فرعى  عن 1  

حذف نشاط المقاولت  2  اضافة نشاط تدريب المن الصناعى ) فيماعدا المن والحراسه والنترنت وفيماعدا توريد 

العماله  وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة القاهرة وحده اداريه بالدور 12 ش151 المعادي قسم 

المعادي

4 - محمد احمد عبد العاطى محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   388 ورقم قيد   14704  محل فرعى  

عن متعهد نقل عمال بالداخل فيما عدا توريد العمالة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 7108 ش9 /

المقطم
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قيود الشركات

1 - احمد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    290 

ورقم قيد  19375    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات المتعلقه نشاط المقاولت  بجهة محافظة القاهرة 12 

شارع حيدر

2 - احمد اسماعيل عبدالعال وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

298 ورقم قيد  19379    مركز عام  عن القيام بجميع اعمال المقاولت الكهربائيه وتشمل تمديد الكابلت 

الكهربائيه وتوصيل اللوحات الكهربائيه وتركيب توصيل وحدات اناره الموقع العام  بجهة محافظة القاهرة ش 

محمد عبدربه متفرع من كورنيش النيل

3 - كمال عبدالقادر احمد كمال نشار وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    316 ورقم قيد  19384    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد وشراء وبيع الملبس ومستلزماتها 

ومكوناتها وتصنيع الملبس للغير فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماتها و اجهزه الطباعه و الدعايه والعلن و توريد العماله  بجهة محافظة القاهرة 14 ش امتداد لطيف 

سلح المهندسين

4 - ورثه على حسن عيسى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    402 

ورقم قيد  19405    مركز عام  عن المقاولت وتجاره واصلح وصيانه الدوات الكهربائيه والميكانيكيه 

ومعدات الورش  بجهة محافظة القاهرة رقم 6 م الحرفيين العزبه البحريه  حلوان

5 - سعيد احمد امين عمر المحرق وشركائه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    432 ورقم قيد  19406    مركز عام  عن مقاولت العمومية و توريدات مواد البناء و خدمات 

النقل و تأجير المعدات و تصنيع المنتجات السمنتية  بجهة محافظة القاهرة 14 ش احمد انسي شقه 507 بالدور 

الخامس

6 - خالد محمد ابوالعل وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

452 ورقم قيد  19411    مركز عام  عن بيع مجمدات لحوم قطاعي ) دون التعبئه والتغليف (  بجهة محافظة 

القاهرة 3 أ ش عبدا عمارات بتروجاس

7 - سامح سلمة صديق وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

483 ورقم قيد  19417    مركز عام  عن التوريدات العمومية والتصدير فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها 

وادوات الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله  بجهة محافظة القاهرة 16 ش مصطفى صفوت

8 - احمد ابراهيم حسن ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    518 ورقم قيد  19429    مركز عام  عن مقاولت عمومية وانشاء ورصف الطرق واستثمار عقارى )

دون التسويق الكترونى(  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 10 المرحله الولى مركز الحى أ - ب عدد29 قطعه 

تاهيل مستثمرين بمدينة 15مايو بدروم

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - رجب فؤاد محمد ابراهيم ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4525 قيد فى 05-03-2002 برقم ايداع  121 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

2 - اسماء محمد محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   10954 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع  797 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

3 - فاطمة عصام عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11263 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع  187 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

4 - عامر كامل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11266 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع  195 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

5 - حسام أحمد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13872 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع  1463 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع نهائى

6 - علء محمود محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5556 قيد فى 04-11-2003 برقم ايداع  895 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

7 - امانى هاشم محمد النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   9080 قيد فى 14-10-2009 برقم ايداع  812 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

8 - ريهام محمد سيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10267 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع  616 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

9 - كريم عبدالحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   17013 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  1274 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

10 - شامل طه ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17433 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  600 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

11 - محمد احمد يوسف ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   18108 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  2428 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

12 - منير غنيمى غنيمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6883 قيد فى 24-08-2005 برقم ايداع  846 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

13 - تعز سيد ابوسريع سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10223 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع  485 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

14 - اسامه ماضي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17241 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  2022 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

15 - عبد الرحيم عبدالباسط عبدالرحيم عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   18523 قيد فى 27-03-2022 برقم 

ايداع  734 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

16 - ايمن ابوضيف عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17729 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  1432 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

17 - خالد احمد محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13846 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع  1503 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل نهائيا

18 - ماجد ملزم ثابت فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15921 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع  673 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

19 - نصر رجب هاشم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   1691 قيد فى 22-04-2010 برقم ايداع  296 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

20 - هيثم عبد العاطى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   9185 قيد فى 04-02-2010 برقم ايداع  73 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى
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21 - خالد صلح الدين على ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9707 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع  254 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

22 - رضوان احمد صديق رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15273 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  

2130 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

23 - محمد محمود عبدالعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16429 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  1908 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

24 - مصطفى محمد عللى كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18361 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  306 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

25 - امنيه محمد شعبان حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18478 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  621 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

26 - شيماء صبري محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18527 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  744 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

27 - خلود محمد خليل عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13504 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع  699 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

28 - محي الدين ليثي عبد العليم محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   16242 قيد فى 29-07-2019 برقم 

ايداع  1453 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

29 - رفعت عبد ا جاد ا شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   18393 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  410 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

30 - هدى محمد عبدالعاطي محمد ابوحجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19397 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع  370 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

31 - احمد كمال معوض عبدالمولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18388 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  403 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

32 - عبدالرؤوف عادل سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19213 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع  

3217 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحمو السجل التجاري

33 - ماجد وليم سامى ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   19279 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع  3484 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل التجاري

34 - اسامة بهيج شفيق فام  تاجر فرد سبق قيده برقم   10120 قيد فى 19-02-2012 برقم ايداع  190 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

35 - زينب معتمد عبد اللطيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12803 قيد فى 31-08-2016 برقم ايداع  

1719 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

36 - محمد احمد عويس خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17563 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  938 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل نهائيا

37 - مختار جودة مصرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8479 قيد فى 06-12-2007 برقم ايداع  1061 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

38 - محمود عبد الرؤوف محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10680 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع  

891 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

39 - محمود بهجت عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   15097 قيد فى 16-08-2018 برقم ايداع  1745 

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

40 - الهام السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13198 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع  77 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة محو السجل التجاري
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - عبد اللطيف السيد عبد الخالق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7861 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع   

1180 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - اشرف شاكر ا عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17443 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع   

620 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - هانى محمد سمير فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   12876 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع   1866 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

4 - احمد محمود حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17787 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع   1638 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

5 - محمد عاطف سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   10299 قيد فى 13-08-2012 برقم ايداع   707 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - نورا عبدالجليل محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   15468 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع   2557 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

7 - مؤسسة جنيدى للمقاولت العمومية والتركيبات تاجر فرد سبق قيده برقم   7082 قيد فى 10-12-2005 برقم 

ايداع   1183 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - وليد رشاد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7269 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع   214 فى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - عادل رضا سيد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   17038 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   1362 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - حسن على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   8874 قيد فى 25-02-2009 برقم ايداع   155 فى 

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

11 - ندى طارق محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18882 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   1962 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - عبد اللطيف السيد عبد الخالق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7861 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 مساكن ناصر مدخل 97 منطقه 

1 شقه 2

2 - محمد حسين حسنين عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    18399 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    430 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2ش حسن قطب عرب السلم /المعصرة / 

حلوان

3 - حسام أحمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13872 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    1565 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن بالعنوان 2ش ترعة الخشاب 

/ الدواجن خلف التوحيد والنور / حدائق حلوان / القاهرة

4 - هانى محمد سمير فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    12876 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع    1866 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح 

بالعقار 11 ش ابراج عثمان المعادى كورنيش النيل

5 - احمد موسي حميده امين تاجر فرد سبق قيده برقم    15950 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    757 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده اداريه بالدور 12 ش151 المعادي قسم 

المعادي

6 - اسراء بيوتي سنتر تاجر فرد سبق قيده برقم    18894 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    2023 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 62 شارع محمود خاطر 

شقة 2 / حلوان

7 - اسراء بيوتي سنتر تاجر فرد سبق قيده برقم    18894 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    2023 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 62 شارع محمود خاطر 

شقه 1/ حلوان

8 - عيد عبدالمنعم عيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    19197 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 1ترعة 

الخشاب ارض الجنينة كفرالعلو / حلوان

9 - محمد احمد عبدالعاطي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14704 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع    894 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 7108 ش9 

/المقطم

10 - محمد محمد احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    15613 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع    1 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 767 محاوره 7 بلوك 36 شارع صالح 

صبحي الدور الرابع

11 - محمد مدحت محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    18327 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    168 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ عقار رقم 15 

شارع الزعفرانى / التبين / القاهرة

12 - عادل رضا سيد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    17038 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    

1362 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عقار رقم 

59ش رياض الدور الول /حلوان
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - عبد اللطيف السيد عبد الخالق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7861 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع    

1180وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ اقامه حفلت فيما عدا خدمات 

النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

2 - هانى محمد سمير فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  12876 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع    1866وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه وتجارة مستلزمات طبيه 

وايجار وتاجير الجهزه الطبية ) فيماعدا الدويه (

3 - جمعه على طلب جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  15532 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    2687وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بيع اجهزه رياضيه وملبس رياضيه وصيانه 

اجهزه رياضيه

4 - اسراء بيوتي سنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  18894 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    2023وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / جيم

5 - رمضان محمد قرني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15446 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    2500وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد مستلزمات طبيه

6 - احمد علي جمعه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18791 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    1623وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الحديد والخرده وتوريد المواد الغذائيه

7 - احمد رمضان محمد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  16852 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    810وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر 

ودون توريد ادوات الطباعه والدعايا والعلن دون توريد العماله (

8 - احمد رمضان محمد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  16852 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    810وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر 

ودون توريد ادوات الطباعه والدعايا والعلن دون توريد العماله (

9 - احمد عبد ا عوض علي سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18368 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    337

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /تصدير ملبس

10 - بهاء حماده حامد حماده شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  18740 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    

1437وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ الطباعه والدعايه والعلن وبيع 

اجهزه الكمبيوتر الي النشاط الصلي توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

11 - اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  15662 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    103وفى تاريخ  

22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد مواد البناء ومنتجات اسمنتيه وكهربائيه وميكانيكيه 

ومقاولت عموميه

12 - محمد شعبان امام عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  17681 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    1303

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره المواد الغذائيه

13 - عامر عبدالسلم عثمان عاصي تاجر فرد سبق قيده برقم  18856 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    

1843وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره سمك بالجمله

14 - بلل مصطفى تونى تاجر فرد سبق قيده برقم  16340 قيد فى 12-09-2019 برقم ايداع    1688وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي/ورشه صيانه سيارات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12876 وتم ايداعه بتاريخ   

04-10-2016  برقم ايداع 1,866.000 الى : اضافة سمه تجاريه لتصبح اجاك للتوريدات العموميه والتجاره

2 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15446 وتم ايداعه بتاريخ   

19-11-2018  برقم ايداع 2,500.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الكرنك لتوريد المستلزمات الطبيه

3 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10054 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2012  برقم ايداع 25.000 الى : حذف السمة التجارية

4 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16852 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2020  برقم ايداع 810.000 الى : تعديل السمه لتصبح / الفجر الجديد لتوزيع المنظفات الصناعيه 

والتوريدات العموميه

5 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10611 وتم ايداعه بتاريخ   

18-07-2013  برقم ايداع 622.000 الى : مصنع العربيه للثاث والديكور

6 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19420 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 487.000 الى : سامى احمد حفنى سلمه

7 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19420 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 487.000 الى : السلمه للمقاولت وتجاره الحديد

الشخاص

1 - مصطفى  يسرى  عبد الحفيظ  على  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19376 وتم ايداعه بتاريخ  

02-02-2023 برقم ايداع    291تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

2 - سامى احمد حفنى سلمه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19420 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-21 

برقم ايداع    487تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

3 - حازم  اشرف  احمد  عبد المنعم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19435 وتم ايداعه بتاريخ  

27-02-2023 برقم ايداع    544تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - جوزيف موريس داود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    4930 قيدت فى 27-10-2002 برقم ايداع   

749 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شريك حقه

2 - محمد اسماعيل طة وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    12037 قيدت فى 31-01-2016 برقم ايداع   229 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط وفسخ العقد

3 - هانى عيد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12772 قيدت فى 24-08-2016 برقم ايداع   1662 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شريك حقه

4 - طارق سيد ادم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16072 قيدت فى 16-05-2019 برقم ايداع   1021 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شريك حقه

5 - عبد العال محمد عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    1071 قيدت فى 12-05-1997 برقم ايداع   

288 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا

6 - عيسى عبد المولى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    1511 قيدت فى 21-12-1997 برقم ايداع   

876 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

رأس المال

1 - كريم سعيد عباس كامل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9668 قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    163

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

العناوين

1 - محمد عبد الموجود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14144 قيدت فى 09-11-2017 برقم ايداع    

2191وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدل الي/ 18 شارع زكريا احمد 

الدور الول بعد الرضي
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النشاط

1 - محمد عبد الموجود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14144 قيدت فى 09-11-2017 برقم ايداع    2191 

وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/ توريدات كهربائيه

2 - البنك العقارى المصرى العربى شركة سبق قيدها برقم     6197 قيدت فى 29-09-2004 برقم ايداع    924 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك و 

على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على التمويل من الداخل او 

الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل مختلف انواع الضمانات او 

بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) ب ( فتح و تعزيز و تبليغ 

العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) ج ( القيام بتلقى الكتتابات 

العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط 

من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن ) د ( تحصيل 

و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار السندات و الكمبيالت و الشيكات و 

الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و 

تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول 

التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب 

الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و القيام بكافة العمال المتعلقه 

بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 1992

ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال الشركات و المساهمه فى انشاء 

شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من 

قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار 

الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك المركزى و بعد الحصول على موافقه 

الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( 

تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( مباشره نشاط صناديق الستثمار 

والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك 

المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال البنك و على وجه 

العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما 

يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك 

المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او 

الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او خارجها او ان  يندمج 

فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام 

القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك
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الكيان القانونى

1 - محمد عبد التواب عمر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     13560 قيدت فى 18-04-2017 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9668   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2011 برقم ايداع    163 الى   كريم سعيد عباس كامل وشركاه

2 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2961   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-10-1999 برقم ايداع    869 الى   تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / شيرين سعد سيد 

الليثي وشركاها

3 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14144   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-11-2017 برقم ايداع    2191 الى   محمد عبد الموجود وشريكه
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الشخاص

1 - ايمن عبدالتواب عمر سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13560   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2017 برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2017  بــ :  - خروج الشريك عبد ا ايمن عبد 

التواب عمر سليمان واستلم كافة حقوقه - تعديل صفة الشريك عبد الناصر عبد التواب عمر سليمان ليصبح شريك 

متضامن - تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح للشريك الرابع ايمن عبد التواب عمرسليمان  حق الداره والتوقيع 

وله كافة السلطات فى تحقيق غرض الشركه وله حق التعامل مع البنوك بالسحب واليداع وفتح الحسابات البنكيه 

وابرام العقود باسم الشركه وشراء السيارات والممتلكات باسم الشركه وله حق القتراض والرهن والئتمان 

والتوقيع على التسهيلت البنكيه وبيع السيارات والممتلكات باسم الشركه منفردا

2 - نجيب عبدالغنى حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19322   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2023 برقم 

ايداع   118 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح الدارة والتوقيع 

للشريك الول نجيب عبد الغنى حامد منفردا وله كامل الصلحيات بما يحقق جميع اغراض الشركة وممثل لها بما 

فى ذلك التعامل مع البنوك باليداع والسحب والتوقيع على الشيكات والتعامل مع كافة الشركات وابرام التعاقدات 

وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله ان يوكل من ينوب عنه فى كل او بعض صلحياته

3 - كريم  فايز  احمد  على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19363   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-29 

برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2023  بــ :  تعديل بند الداره وحق التوقيع ادارة الشركه 

والتوقيع عنها موكوله الى الشريك الول منفردا له وحده كافة السلطات اللزمه لتحقيق غرض الشركه والتوقيع 

على كافة العقود وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها وصرف كافة المبالغ المستحقه لدى الغير 

واعطاء المخالصات والتنازل والصلح والبراء وتوكيل المحامين وتعيين وانها خدمة العاملين بالشركه وتمثيل 

الشركه امام الجهات الحكوميه والشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك

4 - كريم  فايز  احمد  على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9668   وتم ايداعه بتاريخ    2011-02-10 

برقم ايداع   163 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة الى الشريكين 

الول والثاني المتضامنين مجتمعين بذات الختصاصات

5 - شيرين  سعد سيد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1999 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تعديل صفة الشريك/ شيرين سعد 

سيد ابراهيم من شريك موصي الي شريك متضامن

6 - محمود رجب محمد راشد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1999 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تعديل صفة الشريك / محمود رجب 

محمد راشد من شريك موصي الي شريك متضامن . تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح للطرف الول المتضامن 

محمود رجب محمد راشد والطرف الثانى المتضامن شيرين سعد سيد ابراهيم مجتمعين أو منفردين ولكل منهما 

الحق في توكيل الغير في ذلك كما له الحق في فتح حسابات فب البنوك باسم الشركة كما له الحق في استلم 

وصرف قيمة الشيكات من البنوك مباشرة واستخراج تراخيص السيارات وله الحق في تعيين مدير مسئول بالشركة 

وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ول يحق له التصرف في أصول الشركة أو القتراض باسمها 

ال بموافقة باقي الشركاء .

7 - سعد سيد ابراهيم الليثى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-1999 برقم 

ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تم خروجه للوفاة

8 - سيد سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-1999 برقم 

ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

9 - طه رجب محمد راشد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-1999 برقم 

ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  تم خروجه للوفاة

Page 18 of 24 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

10 - عل  رمضان  حفنى  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1999 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

11 - عبدالرحمن طه رجب محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1999 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

12 - حسام  طه رجب محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

13 - نادية عبد الحفيظ راشد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

14 - غادة  سيد سليمان خضر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

15 - شيماء سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

16 - أسماء سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

17 - يارا سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

18 - اسامه طه رجب راشد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

19 - مروه سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

20 - ايمان سعد سيد ابراهيم الليثى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1999 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

21 - مريم سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

22 - فاطمة سعد سيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-14 

برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

23 - اشرف عبدالموجود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2017 برقم ايداع   2191 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

24 - ايهاب محمد عبدالموجود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2017 برقم ايداع   2191 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

25 - شريف  عبد الموجود  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2017 برقم ايداع   2191 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - حسام الدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1648   قيدت فى   28-02-1998 برقم ايداع    143 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

2 - رجب فؤاد محمد ابراهيم ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4525   قيدت فى   05-03-2002 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

3 - منال محمد حسنين شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10298   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

704 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

4 - اسماء محمد محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10954   قيدت فى   01-09-2014 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

5 - سامح ماهر اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12445   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

1015 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

6 - طارق احمد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14415   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

7 - علء الدين عبد المنعم صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10350   قيدت فى   03-10-2012 برقم ايداع    

860 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

8 - احمد احمد حسين الكشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6801   قيدت فى   25-07-2005 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-24

9 - شريف سلمه حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13227   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

10 - محمد رجب بدر ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3194   قيدت فى   15-02-2000 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

11 - امانى هاشم محمد النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9080   قيدت فى   14-10-2009 برقم ايداع    

812 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13

12 - وليد عبد العزيز مبروك مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10006   قيدت فى   22-11-2011 برقم 

ايداع    1079 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

13 - ريهام محمد سيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10267   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    616 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

14 - هانى محمد سمير فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12876   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

15 - خالد سيد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13634   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1001 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

16 - مصطفي سيد مصيلحي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13831   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    1450 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

17 - شعبان هاشم عيسي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   480   قيدت فى   10-06-1996 برقم ايداع    

230 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-09

18 - منير غنيمى غنيمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6883   قيدت فى   24-08-2005 برقم ايداع    

846 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

19 - محمود محمد النوبى حجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13269   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

235 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04
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20 - محمد حسين حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13361   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

21 - صالح عثمان حافظ بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7390   قيدت فى   30-04-2006 برقم ايداع    

431 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-29

22 - رجب محمد عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8194   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

23 - تعز سيد ابوسريع سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10223   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

485 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

24 - سامح سعيد عبد الحميد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13469   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

25 - ايمن ذكى حسن عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14513   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

433 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

26 - الفى غطاس رزق غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1337   قيدت فى   27-09-1997 برقم ايداع    

649 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

27 - عبد الحميد محمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14441   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

28 - صيدليه د  احمد عبد الحميد سيد الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5021   قيدت فى   2003-01-04 

برقم ايداع    5 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

29 - عيد عبد العاطى على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6279   قيدت فى   28-11-2004 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

30 - عبير عبد اللطيف هلل ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9843   قيدت فى   21-06-2011 برقم 

ايداع    611 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

31 - علء الدين محمد امين عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10509   قيدت فى   07-03-2013 برقم ايداع    

217 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

32 - علء محمد سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12103   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

33 - محمد شعبان حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13887   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

1594 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

34 - احمد عبد الرحمن عويس محمود عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14296   قيدت فى   

21-12-2017 برقم ايداع    2522 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-20

35 - فارس اسماعيل احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14475   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

348 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

36 - محمود محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1395   قيدت فى   26-10-1997 برقم ايداع    721 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

37 - صبدلية د  ايهاب زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5522   قيدت فى   14-10-2003 برقم ايداع    

840 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-13

38 - عماد محمدين عبد السميع عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13723   قيدت فى   2017-06-08 

برقم ايداع    1197 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

39 - مكتب رحلت و نقل عمال رضا عشماوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13729   قيدت فى   

12-06-2017 برقم ايداع    1214 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11
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40 - خالد احمد محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13846   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

41 - مصطفى محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14522   قيدت فى   22-02-2018 برقم ايداع    

453 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

42 - سيد عبد الحكيم أحمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14389   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

43 - حمدى امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1458   قيدت فى   26-11-1997 برقم ايداع    807 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

44 - هيثم عبد العاطى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9185   قيدت فى   04-02-2010 برقم ايداع    73 

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

45 - خالد صلح الدين على ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9707   قيدت فى   16-03-2011 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

46 - سيد شعبان عبد ا عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13741   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    1240 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

47 - نصر رجب هاشم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1691   قيدت فى   18-03-1998 برقم ايداع    

202 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

48 - امجد يوسف عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13970   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

1767 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

49 - احمد محمد مرسى نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14599   قيدت فى   15-03-2018 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

50 - احمد عبد العظيم نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1530   قيدت فى   27-12-1997 برقم ايداع    

897 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

51 - احمد موسى حسين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5004   قيدت فى   24-12-2002 برقم ايداع    

855 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

52 - مصطفي حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14049   قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    

1946 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

53 - ايمن حسن منصور محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3826   قيدت فى   17-12-2000 برقم 

ايداع    1032 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

54 - اسامة بهيج شفيق فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10120   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    190 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-18

55 - زينب معتمد عبد اللطيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12803   قيدت فى   31-08-2016 برقم 

ايداع    1719 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

56 - مختار جودة مصرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8479   قيدت فى   06-12-2007 برقم ايداع    

1061 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

57 - محمد سيد عطا عبد الجابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8500   قيدت فى   13-01-2008 برقم ايداع    

19 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

58 - محمود عبد الرؤوف محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10680   قيدت فى   2013-11-14 

برقم ايداع    891 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

59 - وائل ابراهيم سالم سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14438   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

60 - محمد قاسم أحمد هنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14467   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

334 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

61 - بدوى حسن بدوى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11043   قيدت فى   17-11-2014 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

62 - محمد الشربيني الشربيني البرجيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14561   قيدت فى   2018-03-05 

برقم ايداع    548 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - جوزيف موريس داود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4930  قيدت فى  27-10-2002 برقم ايداع   

749 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2027  12:00:00ص

2 - ابراهيم محمد حسين السواح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10379  قيدت فى  24-10-2012 برقم 

ايداع   941 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00

ص

3 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد سويلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9036  قيدت فى  2009-08-11 

برقم ايداع   664 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2024  

12:00:00ص

4 - تعديل السم التجاري للشركة ليصبح / شيرين سعد سيد الليثي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2961  

قيدت فى  14-10-1999 برقم ايداع   869 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/10/2024  12:00:00ص

5 - اسلم حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14494  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   394 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

6 - هانى عيد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12772  قيدت فى  24-08-2016 برقم ايداع   1662 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص

7 - شركة تسويق الرز احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

4457  قيدت فى  26-12-2001 برقم ايداع   932 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  25/12/2021  12:00:00ص

8 - احمد محمد وسالم احمد   شركة سبق قيدها برقم :   14269  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   2459 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

9 - البنك العقارى المصرى العربى   شركة سبق قيدها برقم :   6197  قيدت فى  29-09-2004 برقم ايداع   

924 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2024  12:00:00ص

10 - شركة محمد لطفى واشرف محمد ومحمود طه   شركة سبق قيدها برقم :   6389  قيدت فى  

17-01-2005 برقم ايداع   54 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2025  12:00:00ص

11 - محمد محمود عبد الحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1626  قيدت فى  21-02-1998 برقم ايداع   

118 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

12 - عبد العال محمد عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1071  قيدت فى  12-05-1997 برقم ايداع   

288 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2027  12:00:00ص

13 - اصبح :- هادى محمد جيلنى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5133  قيدت فى  19-03-2003 برقم 

ايداع   196 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  12:00:00

ص

14 - عيسى عبد المولى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1511  قيدت فى  21-12-1997 برقم ايداع   

876 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2022  12:00:00ص
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