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قيود أفراد

1 - مكتبة وخردوات نايل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 188 ورقم قيد 

9316    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة القليوبية 56ش النقراشي-

ملك/محمد عيد عبدالحميد يوسف رزق

2 - حسام عبدالخالق عبدالمحسن فتيح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

189 ورقم قيد 9317    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر -الوكلء-ملك/

عصام عبدالخالق محمد

3 - حسن فاروق حسن حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 192 ورقم 

قيد 9318    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات وصيانه مايلزم النشاط فيما عدا الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العمالة, بجهة محافظة القليوبية نامول-ملك/احمد فاروق حسن حامد

4 - علء عبدالرحمن فضل عبدالعزيز البوهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 194 ورقم قيد 9319    محل رئيسى  عن تصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية طنان -بجوار نادى سعد 

صلح -ملك/ نادية بدوى الطوخى غنيم

5 - وليد راضي عبدالفتاح احمد سند تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 195 

ورقم قيد 9320    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة-ملك/ راضي عبدالفتاح احمد

6 - محمود سميح امين محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

204 ورقم قيد 9321    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ محاسن محمد محمد

7 - احمد عادل سعد الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 212 

ورقم قيد 9322    محل رئيسى  عن توريدات فحم فيما عدا توريد الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القليوبية 

اجهور الكبرى-عزبة البربري-ملك/عبدالعزيز عبداللطيف احمد

8 - عبدالرحيم ماهر عبدالرحيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

214 ورقم قيد 9323    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب تكيفات مركزيه فيما عدا النترنت والكمبيوتر, 

بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس-ش داير الناحية-ملك/ ماهر عبدالرحيم مصطفى

9 - شعبان حماده رفاعى بيومى سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 216 

ورقم قيد 9324    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لجهاز النقل 

البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة القليوبية قرقشنده-ملك/ رفاعي حماده رفاعي بيومي سالم

10 - نزيه عبدالمجيد عبدالغفار يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

223 ورقم قيد 9325    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد الحاصلت الزراعيه فيما ماعدا توريد الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القليوبية الكسابيه-القلزم-ملك/ عبدالمجيد عبدالغفار يونس

11 - مختار محمد مختار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 225 

ورقم قيد 9326    محل رئيسى  عن بيع نظارات طبية, بجهة محافظة القليوبية مركز الشباب-ملك/ محمد صبحي 

سعيد محسن

12 - محمد رشاد السيد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 226 ورقم 

قيد 9327    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى كامل باجهور الكبرى-طريق 

كومبتين- -ملك/حسام الدين ابراهيم السيد
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13 - عبدالسميع محمد عبدالسميع   محمد عبدالقادر  تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 2023-02-05 

برقم ايداع 229 ورقم قيد 9328    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة , بجهة محافظة 

القليوبية قرقشنده-ملك/ ورده سليمان تمام محمد خضير

14 - ايمان ياسر حسن الشاطر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 234 

ورقم قيد 9329    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البري الداخلي والخارجي, بجهة محافظة القليوبية ش المحكمة-ملك/ عبدالحليم ابوالخيرامام حسب النبي

15 - عزه محمد مرزوق الشيخ عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 236 

ورقم قيد 9330    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية شرق المدارس-ملك/سليمان محمد 

اسماعيل

16 - عطيه محمد عطيه سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 243 ورقم 

قيد 9331    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص الزمه, بجهة محافظة القليوبية الدير ملك/على السيد فريد ابو هاشم

17 - وفاء ماهر صبرى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 246 ورقم 

قيد 9332    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية ش المنشاوى -ملك/ محمد سعد صابر سليمان جبر

18 - اسلم فؤاد عبدالمقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

254 ورقم قيد 9333    محل رئيسى  عن مقشرة لب وسودانى, بجهة محافظة القليوبية كفر النخلة -ملك/ رضا 

فؤاد عبدالمقصود

19 - احمد محمد محمود خطاب الصفتى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

255 ورقم قيد 9334    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة القليوبية ش 

بورسعيد-ملك/ وائل حسن الصفتي

20 - احمد محمد عباس محمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

265 ورقم قيد 9336    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش شريف- منطقة ابو 

خضرة-ملك/ ابراهيم محمد ابراهيم احمد

21 - تامر فكرى تمر ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 268 ورقم 

قيد 9337    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة القليوبية بلتان -ملك/ جيهان رشدى عطا محمود

22 - امل محمد فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 273 ورقم قيد 

9338    محل رئيسى  عن توريد الدوات المنزلية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية الكليلة -ملك/ ياسر الطوخى امام السيد

23 - ابراهيم سعيد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 275 

ورقم قيد 9339    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة 

القليوبية الغريرى -ملك/ كريم سعيد محمد صالح

24 - شهاب محمد سيد اسماعيل خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

278 ورقم قيد 9340    محل رئيسى  عن مكت توريدات مواد غذائية وتوكيلت تجارية )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية قها -ش طه النجار -ملك/ 

محمد سيد اسماعيل خضر
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25 - السيد صبرى السيد السيد  على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

282 ورقم قيد 9341    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية كفر الشوبك -ملك/ 

صبرى السيد السيد على

26 - نصيف حفناوى احمد سيد احمد العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 289 ورقم قيد 9342    محل رئيسى  عن مستشفى, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى-ملك/ نصيف 

حفناوي احمد سيد احمد العفيفي

27 - محمد سيدهم محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 294 

ورقم قيد 9344    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع خراطيم, بجهة محافظة القليوبية نوى  -شارع المزلقان -دور 

ول علةى وثانى -ملك/ سيدهم محد مرسى الشريف

28 - مشمشة سعيد سليمان مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 295 

ورقم قيد 9345    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )بعد الحصول على  التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ملك/ سعيد عبدا احمد زلطه

29 - محمود عبدالعظيم عبدالعظيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

299 ورقم قيد 9346    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد وتجارة الفاكهه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعدالحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبرى -ش الوحدة الصحية ملك/ 

رشا محمد رضا عبدالحليم

30 - عبدا علي شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 302 ورقم 

قيد 9347    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القليوبية عزبة 

سرو نوي-ملك/احمد يوسف عباس

31 - هيثم محمد عبدا حلوة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 307 ورقم 

قيد 9349    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )الخاصة بأنظمة معالجة المياة()فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت وبعدالحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية مشتهر-ملك/ احمد محمد السعيد عبدا

32 - هشام سعيد امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 320 ورقم قيد 

9350    محل رئيسى  عن مصنع تطريز ملبس, بجهة محافظة القليوبية قها -ش مصطفى يس -ملك/ سليمان 

السيد سليمان

33 - اميره طلعت محمد حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 322 

ورقم قيد 9351    محل رئيسى  عن معرض اجهزه كهربائيه )فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة 

القليوبية نامول -ش داير الناحيه -ملك/ محمد مهدى محمد حسن

34 - احمد اشرف مرسى على الخواجه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

324 ورقم قيد 9352    محل رئيسى  عن محل بيع مكسرات وشيكولته, بجهة محافظة القليوبية ش-السجل 

المدنى-شبين القناطر ملك/محمد سعيد محمد عبدالهادى

35 - محمود مجدي مصطفى محمد لشين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

326 ورقم قيد 9353    محل رئيسى  عن تصنيع بطاطس نصف مقلية, بجهة محافظة القليوبية مشتهر-عزبه 

المنشيه-ملك/ خالد السيد ابراهيم محمد بدر
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فروع الفراد

1 - مختار السعيد عثمان ابراهيم  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   211 ورقم قيد   7888  محل فرعى  عن 

معرض لتجارة السيارات  بجهة محافظة القليوبية بنها -كفر الشيخ ابراهيم -ملك/ خالد صبحى حسن ابراهيم

2 - محمود سميح امين محمد عبدالحليم  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   207 ورقم قيد   9321  محل فرعى  

عن بقالة  بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ محمد طه محمد قطوطة

3 - محمود سميح امين محمد عبدالحليم  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   209 ورقم قيد   9321  محل فرعى  

عن بقالة  بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ عبدالعزيز محمد محمد

4 - احمد صابر ابراهيم عبدالهادى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   285 ورقم قيد   8518  محل فرعى  عن 

تصنيع كرتون  بجهة محافظة القليوبية عرب شركس -ملك/ اشرف صلح عبدالعزيز سليمان

قيود الشركات

1 - حسين وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    290 ورقم قيد  

9343    مركز عام  عن تجارة ومقاولت فى مجال العقارات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (  بجهة محافظة القليوبية قها -ش الترعة شرق -السكة الحديد -شقة رقم 

1 الدور الول منزل رقم 8

2 - عبدا احمد الصياد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

303 ورقم قيد  9348    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عامه )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة(  بجهة محافظة القليوبية كفر شبين -6 ب شارع 

البحر -ملك/ محمد عبدالفتاح حسن

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ياسر عاشور عثمان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6452 قيد فى 14-07-2009 برقم ايداع  422 وفى 

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

2 - ضياء الدين محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5467 قيد فى 06-11-2006 برقم ايداع  1043 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

3 - ايمن ابراهيم الدسوقى رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8391 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  1377 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

4 - دنيا محمود الطوخى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   8673 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  475 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

5 - عبدالمطلب السيد عبدالمطلب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4603 قيد فى 13-09-2005 برقم ايداع  

673 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

6 - احمد محمد عزالدين دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5891 قيد فى 14-03-2007 برقم ايداع  306 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره للوفاه

7 - مرضية احمد السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8689 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  508 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

8 - هيام محمد ابراهيم راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9129 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  1595 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

9 - هايل صلح امين الحافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7732 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  573 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تلرك التجارة والغاء الرئيسى الخر بموجب الطلب المرسل من 

مكتب الجيزه)الرئيسى(

10 - زينب شعبان شعبان منصور موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7689 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

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

11 - هنيه منصور محمود منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6501 قيد فى 20-10-2009 برقم ايداع  589 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

12 - احمد صابر ابراهيم عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8518 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع  285 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بموجب طلب تاشير الغاء الفرع

13 - امل راشد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5847 قيد فى 28-02-2007 برقم ايداع  248 وفى تاريخ  

28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

Page 6 of 12 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

رأس المال

1 - مختار السعيد عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7888 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع   311 فى 

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

2 - احمد صابرابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   8518 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   131 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - علء الدين سامى محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   8080 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   680 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - مختار السعيد عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7888 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    311 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بنها -كفر الشيخ ابراهيم -ملك/ خالد 

صبحى حسن ابراهيم

2 - محمود سميح امين محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    9321 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    

204 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ محمد طه محمد 

قطوطة

3 - محمود سميح امين محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    9321 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    

204 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ عبدالعزيز محمد 

محمد

4 - لطيفه مهدى عبدالصمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    4437 قيد فى 14-05-2005 برقم ايداع    293 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ساري البحيري-طوخ-ملك/ 

ابراهيم عطا صالح دسوقي

5 - احمد رضا عبدالرحمن عبدالحكيم البحراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    9294 قيد فى 12-01-2023 برقم 

ايداع    86 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش محمد 

عبدالعظيم -ملك/ رؤى محمد عبدالعزيز

6 - احمد صابرابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8518 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    131 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب شركس - ملك/ اشرف صلح 

عبدالعزيز سليمان

7 - احمد صابر ابراهيم عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8518 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع    285 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر منصور -ملك/حسين نجم الدين عيد 

محمد

8 - احمد صابر ابراهيم عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8518 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع    285 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى/ كفر منصور -

ملك/ عبدالعال عمرى على عمرى

9 - احمد صابرابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8518 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    131 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

10 - احمد صابرابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8518 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

131 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب شركس -ملك/اشرف صلح  

عبد العزيز

النشاط

1 - محمد كرم على المؤذن تاجر فرد سبق قيده برقم  8606 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    347وفى تاريخ  

20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى/توريد خدمات طبية )فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت وفيما عدا ما يخص النواحى الطبية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8606 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2022  برقم ايداع 347.000 الى : المصرية  لتوريد الخدمات الطبية

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين
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النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - تغريد ناجى عبد الكريم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   534   قيدت فى   17-05-1998 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-16

2 - امينه يوسف احمد محمد ابراهيم فتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7471   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    856 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

3 - محمد احمد محمد البيومى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2605   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

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

4 - محمد احمد محمد البيومى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2605   قيدت فى   19-11-2001 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

5 - محمد احمد محمد البيومى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2605   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

6 - لطيفه مهدى عبدالصمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4437   قيدت فى   14-05-2005 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-05-13

7 - ياسر عاشور عثمان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6452   قيدت فى   14-07-2009 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-07-13

8 - خالد عبدا عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1852   قيدت فى   07-08-2000 برقم ايداع    403 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

9 - مروه صالح ابو زيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4464   قيدت فى   13-06-2005 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

10 - عبدالفتاح احمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3648   قيدت فى   20-09-2003 برقم ايداع    

706 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-19

11 - ضياء الدين محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5467   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

1043 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

12 - محمد سيد محمد سيد احمد معيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   626   قيدت فى   08-07-1998 برقم ايداع    

326 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

13 - محمد سيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   626   قيدت فى   25-10-2010 برقم ايداع    

560 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

14 - محمد سيد محمد سيد احمد معيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   626   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

792 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

15 - احمد محمد عزالدين دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5891   قيدت فى   14-03-2007 برقم ايداع    

306 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

16 - هيثم فتحى محمد عبد الرازق شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7351   قيدت فى   05-05-2016 برقم 

ايداع    240 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

17 - تعديل السم التجارى الى  الدبيس لتجارة الحبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7486   قيدت فى   

01-02-2018 برقم ايداع    84 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-31

18 - محمود سيد محمود ذكى السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1312   قيدت فى   06-09-1999 برقم 

ايداع    468 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-05

19 - صبحى احمد السيد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1034   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    873 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24
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20 - احمد يحى حامد محمود جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6187   قيدت فى   03-02-2008 برقم ايداع    

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

21 - نجلء مصلحى السيد مصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5808   قيدت فى   18-02-2007 برقم ايداع    

193 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

22 - احمد عبدالمجيد محمود نظير محمود نظير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7393   قيدت فى   

02-01-2017 برقم ايداع    2 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

23 - محمد ادريس رجب عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4794   قيدت فى   05-02-2005 برقم ايداع    

92 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

24 - هنيه منصور محمود منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6501   قيدت فى   20-10-2009 برقم ايداع    

589 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

25 - رضا سعيد سيد حسن السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6647   قيدت فى   27-07-2010 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

26 - ياسر فؤاد محمد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3885   قيدت فى   08-10-2007 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

27 - امل راشد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5847   قيدت فى   28-02-2007 برقم ايداع    248 وفى 

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

تجديد شركات

1 - عاطف محمود عبدالفتاح وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   7497  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   

149 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص
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